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RESUMO 

MARQUES, Daniela Karina Antão. Construção e validação de um instrumento para a 

implementação do processo de enfermagem em escolares hospitalizados. 2015. 135f. Tese 

(Doutorado em Enfermagem) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introdução: Ao prestar a assistência, o enfermeiro precisa estabelecer metas no intuito de 

atender às necessidades da criança/família de forma abrangente, no contexto biológico, 

emocional, psicológico, social e espiritual, proporcionando qualidade e visibilidade da 

assistência prestada. Objetivo: Construir um instrumento para a implementação do processo 

de enfermagem a crianças em idade escolar hospitalizadas à luz da Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas. Método: Trata-se de um estudo metodológico para construção de um 

instrumento para aplicação do processo de enfermagem, o qual foi realizado na Clínica 

Pediátrica do HULW/UFPB e desenvolvido em seis etapas: 1) Identificação dos indicadores 

empíricos das Necessidades Humanas Básicas em crianças em idade escolar hospitalizadas; 2) 

Validação dos indicadores; 3) Formatação do histórico de enfermagem e avaliação do 

instrumento por enfermeiros que atuam na área; 4) Desenvolvimento de enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem a partir dos indicadores clínicos 

identificados e validados; 5) Formatação de instrumento para o planejamento da assistência de 

enfermagem; e 6) Validação do instrumento para o planejamento da assistência de 

enfermagem com enfermeiros experts em CIPE
®
, assistenciais e docentes que atuam na 

Clínica Pediátrica HULW/UFPB. O estudo foi aprovado de acordo com o Protocolo n
o 

0654/13 e CAAE nº 24193313500005188. Resultados e discussão: Na Etapa 1 foi realizada 

a classificação das Necessidades Humanas Básicas para crianças em idade escolar 

hospitalizadas; avaliados cinco estudos realizados no HULW/UFPB que validaram 

indicadores para a clientela pediátrica e analisados dois instrumentos utilizados para crianças 

de 0-5 anos e adolescentes de acordo com o i-NMDS. O que resultou na elaboração, na 

Versão 1, do instrumento, contendo 301 indicadores. Na Etapa 2, foi feita a validação de 288 

indicadores pelas enfermeiras assistenciais e docentes. Na Etapa 3, foi realizada a formatação 

e avaliação da Versão 2 do instrumento, sendo aprovado na íntegra. Na Etapa 4, foram 

desenvolvidos 76 enunciados de diagnósticos/ resultados e 135 intervenções de enfermagem a 

partir dos indicadores validados. Na Etapa 5, foi formatada a segunda parte do instrumento 

com base no modelo utilizado na Clínica Pediátrica, para ser utilizado nas fases de 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação da assistência de enfermagem. Por fim, 

na Etapa 6, foi realizada a validação do instrumento para o planejamento da assistência de 

enfermagem com enfermeiros experts em CIPE
®
, que validaram 49 enunciados de 

diagnósticos/resultados de enfermagem e 77 intervenções de enfermagem. Foi reorganizado o 

instrumento e apresentado para a validação das enfermeiras, que aprovaram integralmente. O 

instrumento para a implementação do processo de enfermagem em escolares hospitalizados 

foi elaborado em quatro laudas: duas correspondem ao histórico de enfermagem, aplicado na 

fase de coleta de dados, e as outras duas laudas contêm os enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem que contribuirão para aplicação das 

demais fases do processo de enfermagem. Considerações finais: Espera-se que os resultados 

da pesquisa contribuam para a implementação do processo de enfermagem para crianças em 

idade escolar hospitalizadas, bem como tragam reflexões e aprimoramento do cuidado de 

enfermagem.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Criança Hospitalizada; Processos de Enfermagem; Estudos de 

Validação. 

 



 

ABSTRACT 

MARQUES, Daniela Karina Antão. Construction and validation of an instrument for the 

implementation of the nursing process in hospitalized school-age children. 2015. 135p. 

Thesis (Doctorate in Nursing) – Center for Health Sciences, Federal University of Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 

Introduction: When providing care, the nurse needs to establish goals with the aim of 

meeting the needs of the child/family in a comprehensive way, in the biological, emotional, 

psychological, social and spiritual context, offering quality and visibility of the provided care. 

Objective: To construct an instrument for the implementation of the nursing process to 

hospitalized school-age children in the light of the Theory of Basic Human Needs. Method: 

This is a methodological study for the construction of an instrument for application of nursing 

process, which was held in the Pediatric Clinic of HULW/UFPB and developed in six steps: 

1) identification of empirical indicators of Basic Human Needs in hospitalized school-age 

children; 2) Validation of indicators; 3) Formatting of nursing history and evaluation of the 

instrument by nurses who work in this field; 4) Development of wordings of diagnoses/ 

results and nursing interventions from the identified and validated clinical indicators; 5) 

Formatting of instrument for the planning of nursing care; and 6) Validation of the instrument 

for the planning of nursing care with nurses experts in ICNP
®
, assistants and teachers who 

work in Pediatric Clinic HULW/UFPB. The study was approved according to the Protocol nº 

0654/13 and CAAE nº 24193313500005188. Results and discussion: In Step 1 it was 

classified the Basic Human Needs for hospitalized school-age children; evaluated five studies 

in HULW/UFPB that have validated indicators for pediatric customers and analyzed two 

instruments used for children aged 0-5 and teenagers according to the i-NMDS. This resulted 

in the elaboration, in Version 1, of the instrument, containing 301 indicators. In Step 2, we 

made the validation of 288 indicators for the assistant nurses and teachers. In Step 3, we 

performed the formatting and evaluation of the Version 2 of the instrument, being approved in 

its entirety. In Step 4, we developed 76 wordings of diagnoses/results and 135 nursing 

interventions from the validated indicators. In Step 5, we formatted the second part of the 

instrument based on the model used in Pediatric Clinic, in order to use it in the phases of 

diagnosis, planning, implementation and evaluation of nursing care. Finally, in Step 6, we 

performed the validation of the instrument for the planning of nursing care with nursing 

workers experts in ICNP
®
, who validated 49 wordings of nursing diagnoses/results and 77 

nursing interventions. The instrument was reorganized and presented to be validated by 

nurses, who have approved it in its entirety. The instrument for the implementation of the 

nursing process in hospitalized school-age children was elaborated in four pages: two 

correspond to the nursing history, applied in the phase of data collection, and the other two 

pages contain the wordings of diagnoses/results and nursing interventions that may contribute 

for application of the other phases of the nursing process. Final considerations: We hope that 

the research results may contribute to the implementation of the nursing process for 

hospitalized school-age children, besides bringing reflections and enhancements of nursing 

care. 

 

Keywords: Nursing; Hospitalized Child; Nursing Processes; Validation Studies. 

 

  



 

RESUMEN 

MARQUES, Daniela Karina Antão. Construcción y validación de un instrumento para la 

implementación del proceso de enfermaría en estudiantes hospitalizados. 2015. 135f. 

Tesis (Doctorado en Enfermaría) –  Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de 

Paraíba, João Pessoa, 2015. 

 

Introducción: Al prestar la asistencia, el enfermero necesita establecer metas en el intuito de 

atender las necesidades del niño/familia de manera general, en el contexto biológico, 

emocional, psicológico, social y espiritual, proporcionando calidad y visibilidad de la 

asistencia prestada. Objetivo: Construir un instrumento para la implementación del proceso 

de enfermaría a niños con edad escolar hospitalizados a la luz da Teoría de las Necesidades 

Humanas Básicas. Método: Se trata de un estudio metodológico para construcción de un 

instrumento para aplicación del proceso de enfermaría, el cual fue realizado en la Clínica 

Pediátrica del HULW/UFPB y desarrollado en seis pasos: 1) Identificación de los indicadores 

empíricos de las Necesidades Humanas Básicas en niños con edad escolar hospitalizados; 2) 

Validación de los indicadores; 3) Formateo del histórico de enfermaría y evaluación del 

instrumento por enfermeros que actúan en el área; 4) Desarrollo de enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenciones de enfermaría a partir de los indicadores clínicos 

identificados y validados; 5) Formateo de instrumento para el planeamiento de la asistencia de 

enfermaría; y 6) Validación del instrumento para el planeamiento de la asistencia de 

enfermaría con enfermeros experts en CIPE
®
, asistenciales y docentes que actúan en la 

Clínica Pediátrica HULW/UFPB. El estudio fue aprobado de acuerdo con el Protocolo nº
 

0654/13 y CAAE nº 24193313500005188. Resultados y discusión: En la Etapa 1 la 

clasificación se llevó a cabo las Necesidades Humanas Básicas para niños con edad escolar 

hospitalizados; evaluados cinco estudios realizados en el HULW/UFPB que validaran 

indicadores para la clientela pediátrica y analizados dos instrumentos utilizados para niños de 

0-5 años y adolescentes de acuerdo con el i-NMDS. Lo que resultó en la elaboración en la 

Versión 1 del instrumento, conteniendo 301 indicadores. En la Etapa 2, fue hecha la 

validación de 288 indicadores por las enfermeras asistenciales y docentes. En la Etapa 3, fue 

realizada el formateo y evaluación de la Versión 2 del instrumento, siendo aprobado en 

íntegra. En la Etapa 4, fueron desarrollados 76 enunciados de diagnósticos/resultados y 135 

intervenciones de enfermaría a partir de los indicadores validados. En la Etapa 5, fue 

formateada la segunda parte del instrumento con base en el modelo utilizado en la Clínica 

Pediátrica, para ser utilizado en las fases de diagnóstico, planeamiento, implentación y 

evaluación de la asistencia de enfermaría. Por último, en la Etapa 6, fue realizada la 

validación del instrumento para el planeamiento de la asistencia de enfermaría con enfermeros 

experts en CIPE
®
, que validaran 49 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermaría y 77 

intervenciones de enfermaría. Fue reorganizado el instrumento y presentado para la validación 

de las enfermeras, que aprobaran integralmente. El instrumento para la implementación del 

proceso de enfermaría en estudiantes hospitalizados fue elaborado en cuatro cuartillas: dos 

corresponden al histórico de enfermaría, aplicado en la fase de recolección de datos, y las 

otras dos cuartillas contienen los enunciados de diagnósticos/resultados e intervenciones de 

enfermaría que contribuirán para aplicación de las demás fases del proceso de enfermaría. 

Consideraciones finales: Se espera que los resultados de la investigación contribuyan a la 

implementación del proceso de enfermaría para niños con edad escolar hospitalizados, así 

como traga reflexiones y perfeccionamiento del cuidado de enfermaría. 

 

Palabras clave: Enfermaría; Niño Hospitalizado; Procesos de Enfermaría; Estudios de 

Validación. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo construir um instrumento para a 

implementação do processo de enfermagem com crianças em idade escolar hospitalizadas à 

luz da Teoria das Necessidades Humanas Básicas na Clínica Pediátrica do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW/UFPB). Ela está 

inserida na linha de pesquisa Fundamentos Teórico-Filosóficos do Cuidar em Enfermagem e 

Saúde, vinculada ao projeto de pesquisa “Sistematização da Assistência de Enfermagem no 

Hospital Universitário Lauro Wanderley - UFPB Fase II”, que tem o propósito de por meio 

da integração entre ensino, pesquisa e extensão com os enfermeiros docentes e assistenciais 

dos Departamentos de Enfermagem e da Divisão de Enfermagem do HULW implementar o 

processo de enfermagem na prática destes profissionais que atuam no Hospital Universitário 

Lauro Wanderley – UFPB, objetivando construir pesquisas que envolvam desenvolvimento e 

testagem de instrumentos para o levantamento de dados significativos para a prática de 

enfermagem, identificação de diagnósticos de enfermagem, bem como o planejamento, 

implementação e avaliação da assistência. 

 Durante o período acadêmico de 1999 a 2003, fui monitora, participei de grupos de 

extensão, eventos científicos e fui estagiária voluntária da Clínica Pediátrica do HULW. Em 

2004, iniciou-se minha vida profissional, quando fui aprovada no concurso do HULW/UFPB 

como enfermeira da Clínica Pediátrica. Como havia concluído o curso de graduação em 2003, 

e este era meu primeiro emprego, senti a necessidade de continuar me capacitando, por isso, 

passei a integrar grupos de estudos do hospital, os quais discutiam diversas temáticas para a 

promoção do cuidado a seus clientes. 

O interesse para a escolha desta temática foi despertado efetivamente em 2005, 

quando comecei a participação do Grupo de Pesquisa sobre Fundamentação da Assistência de 

Enfermagem (GEPFAE), porém, durante a graduação, já considerava o tema de grande 

relevância e tinha aproximação com as docentes fundadoras do GEPFAE. Neste mesmo ano, 

iniciei o Curso de Especialização em Enfermagem, que resultou em uma pesquisa sobre as 

necessidades humanas básicas dos adolescentes, a qual foi fundamentada na Teoria de Horta. 

Paralelo ao interesse pessoal, em 2005, iniciou-se a implementação de um instrumento 

de coleta de dados, desenvolvido para crianças internadas na faixa etária de zero a cinco anos, 

em pesquisa em nível de mestrado, com o propósito de contribuir com a aplicação do 

processo de enfermagem na prática assistencial. 
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A aplicação do processo de enfermagem, a utilização de teorias de enfermagem em 

pesquisas voltada para a prática assistencial e o desenvolvimento de uma linguagem 

padronizada para a assistência de enfermagem são temas cada vez mais discutidos em estudos 

nacionais e internacionais. Em julho de 2007, foi aprovada a proposta da criação do Centro 

CIPE
®
 do Brasil, vinculado à Universidade Federal da Paraíba, sediado no Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem (PPGENF) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e tem como 

missão apoiar o desenvolvimento contínuo da CIPE
®
; promover o seu uso na prática clínica, 

na educação e na pesquisa em enfermagem; e contribuir com o Conselho Internacional de 

Enfermeiras (CIE) e outros Centros de Pesquisa para que o sistema de classificação CIPE
®
 se 

transforme cada vez mais na terminologia de referência mundial, fortalecendo a Enfermagem 

na assistência, educação e pesquisa. 

Em 2007, fiz a seleção para o Curso de Pós-Graduação em nível de mestrado em 

Enfermagem da UFPB e comecei a participar do Grupo de pesquisadoras do Projeto de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) do HULW/UFPB como discente do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, em que resultou a dissertação intitulada: 

Construção e validação de um instrumento para a sistematização da assistência de 

enfermagem ao adolescente hospitalizado
(1)

, a qual foi fundamentada na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta e utilizada a CIPE
® 

para aplicação do processo de 

enfermagem na prática assistencial aos adolescentes hospitalizados. Concluído o mestrado em 

dezembro de 2008, o instrumento prontamente foi colocado para ser utilizado na Clínica 

Pediátrica do HULW/UFPB no início de 2009. 

Atualmente, a faixa etária entre seis a doze anos ainda não tinha sido contemplada 

com pesquisas que abordassem a Sistematização da Assistência de Enfermagem para esta 

clientela. Diante da lacuna, entre as fases, considero relevante dar continuidade a implantação 

do processo de enfermagem para todas as crianças internadas na Clínica Pediátrica, pois a 

assistência de enfermagem desenvolvida nesta Unidade vem sempre sendo repensada a fim de 

que haja maior embasamento científico da equipe de enfermagem, visando melhor assistência 

a clientela pediátrica do HULW/UFPB. 

Até o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em nível de 

Doutorado em 2012, continuei estudando, ministrando aulas como docente das disciplinas 

Metodologia da Assistência de Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente da 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE) e publicando artigos referentes à 

temática junto com a minha orientadora. E desde 2010 até a data atual, continuo participando 

do GEPFAE como pesquisadora. 
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A partir do explicitado, e sentindo a real necessidade de dar continuidade ao projeto de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica, apresento a seguir a 

pesquisa realizada, descrita em quatro partes, de acordo com as normas estabelecidas para 

trabalhos científicos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PGENF) da UFPB.  

Na Introdução do estudo, foram apresentadas considerações acerca da Legislação 

Brasileira sobre os direitos da criança à saúde integral e a evolução destes ao longo dos anos. 

O processo de cuidar de crianças nas suas fases de crescimento e desenvolvimento. A 

hospitalização infantil como problema de saúde pública e para a vida do indivíduo; a 

necessidade de conhecimento técnico-científico que o enfermeiro deve apresentar para 

proporcionar assistência resolutiva, de qualidade e visível a partir da implementação e 

documentação do processo de enfermagem. A necessidade da aplicação de uma teoria de 

enfermagem para embasar o cuidado e a importância de conhecer as necessidades específicas 

da clientela que se está prestando assistência. 

Na Revisão da Literatura, foram apresentados quatro tópicos: a hospitalização infantil 

e a aplicação do processo de enfermagem na prática assistencial; Conjunto Internacional de 

Dados Mínimos de Enfermagem na utilização de instrumentos para aplicação do processo de 

enfermagem; Necessidades Humanas Básicas em crianças em idade escolar hospitalizadas; e a 

Classificação e definições das Necessidades Humanas Básicas para crianças em idade Escolar 

hospitalizadas. 

Realizou-se também a Fundamentação Teórica do estudo sobre a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta, a apresentação de seus conceitos, proposições, 

influências teóricas, o processo de enfermagem da teoria e a sua relação com a proposta do 

estudo. 

Na quarta parte, está descrito o método dividido em seis etapas metodológicas, que 

descrevem a construção do estudo, apresentam os resultados e as discussões alcançados em 

cada etapa, por se tratar de um estudo metodológico. E por último, são apresentadas as 

Considerações Finais do estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A Constituição Brasileira de 1988 tem como um dos princípios norteadores a 

prevalência dos direitos Humanos. A partir deste marco para a população brasileira
(2)

, em 

1990 foi promulgada a Lei 8.069, referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que considera crianças e adolescentes sujeitos de direitos nas diversas condições sociais e 

individuais
(3)

. Especificamente para atender à necessidade de saúde da população, foi criada a 

Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, criando o Sistema Único de Saúde (SUS)
(4)

. O SUS deve promover o direito à vida e à 

saúde de crianças e adolescentes, mediante a atenção integral à saúde, que pressupõe o acesso 

universal e igualitário aos serviços nos três níveis da atenção
(5)

.  

Pois, o processo de cuidar de uma criança é considerado complexo, que exige do 

profissional conhecimento teórico que o fundamente, visando às peculiaridades e a 

caracterização de cada faixa etária, visto que o crescimento e o desenvolvimento psicológico, 

social e intelectual são evolutivos e interdependentes
(6)

. 

Durante a infância a criança passa por inúmeras transformações referentes ao 

crescimento e desenvolvimento, com denominações diferentes relativas à faixa etária, as quais 

são apresentadas de acordo com a literatura como: recém-nascido, lactente, ablactente, pré-

escolar, escolar e adolescente
(7-9)

.  

O ECA em seu Art. 2º considera ainda que, criança é a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade
(3)

. Para o Ministério da 

Saúde, devido à necessidade de instituir políticas de saúde visando atender especificidades do 

crescimento e desenvolvimento e o início da puberdade, crianças são os indivíduos de zero a 

nove anos/ dez anos incompletos e adolescentes de dez a 19 anos/ 20 anos incompletos, 

instituindo seus próprios conceitos
(10)

. Diante disso, percebe-se a importância de conhecer as 

particularidades de cada fase do ciclo de vida, para que o cuidado seja baseado nas reais 

necessidades, pois a falta de conhecimento destas pode gerar falta de informações para 

familiares, profissionais e para a própria criança
(1)

. 

 A partir de uma análise histórica da assistência à saúde da criança no Brasil, foi visto 

que, entre as décadas de 1930 e 1940, foi criado o primeiro programa estatal de proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência, a partir de então, os últimos 70 anos são marcados 

pelo estabelecimento de legislações específicas para a saúde da criança/adolescente, sendo 

uma das prioridades das políticas públicas de saúde, que mesmo em períodos de crise e dentro 
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do modelo hegemônico, a atenção à criança vem se direcionando no intuito de ampliar seus 

horizontes de cuidado
(11)

. Todavia, os perfis de morbimortalidade infantil resistem às ações 

realizadas, pois estes se encontram intimamente relacionados às condições de vida da 

população. Contudo, após aumento da cobertura e da capacidade resolutiva dos serviços, 

conforme preconiza a Constituição Federal e o Sistema Único de Saúde (SUS), como por 

exemplo: o aumento da cobertura vacinal, a melhoria das condições de saneamento básico e a 

nutrição, a introdução e a expansão da terapia de reidratação oral vêm modificando o perfil de 

morbimortalidade nas últimas décadas
(12)

. 

Embora essas diversas ações citadas venham sendo implementadas no intuito de evitar 

o agravo de situações que culminem com a hospitalização das crianças, ainda é alto o índice 

de hospitalização. Segundo o Ministério da Saúde, referente aos dados do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) no mês de setembro de 2014, ocorreu 113.398 

casos de internação na faixa etária pediátrica de zero a nove anos no Brasil, englobando a 

atenção primária (assistência ambulatorial) e a alta complexidade. O maior índice de 

internações foi na região Sudeste, com 43.712 casos, seguido pela região Nordeste com 

34.386 casos, região Sul com 17.776 casos, região Centro-Oeste com 8.827 casos e, por fim, a 

região Norte, com 8.697 casos de internação pediátrica. Na Paraíba, houve 2.168 internações 

de crianças de zero a nove anos no mesmo período
(13)

. 

A hospitalização é uma situação crítica e delicada na vida de qualquer ser humano, 

com características específicas quando se trata de criança. Ao entrar no hospital, ela passa por 

diversas mudanças em sua rotina de vida, as quais vão interferir na adaptação, tais como: 

afastamento do ambiente familiar, dos amigos, da escola, a “despersonalização” como ser 

identificado pelo leito, pela doença ou o número de registro. Obedecer às normas 

preestabelecidas pela instituição, com horários para dieta, medicação, vestir roupas do 

hospital, além de ser submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, vivenciar as 

limitações impostas pelo ambiente físico ou mesmo pela doença. Esta experiência pode 

revelar-se como uma situação traumática, despertando diversos sentimentos que dificultam a 

adaptação no período da hospitalização
(14-15)

. 

 Diante dos diversos fatores que interferem direta ou indiretamente na saúde das 

crianças, o atendimento no período da hospitalização à saúde deve adequar-se visando prestar 

atenção qualificada, atendendo às necessidades da criança/família de forma abrangente, no 

contexto biológico, emocional, psicológico, social e espiritual. E, ao ser considerado que no 

ambiente hospitalar a Enfermagem é a categoria profissional mais próxima do paciente, 

presente desde sua chegada até sua saída do hospital, faz-se necessário investir em formas de 
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atuação que aperfeiçoem a assistência prestada, sendo o processo de enfermagem um 

instrumento facilitador dessa assistência
(16)

. 

 O enfermeiro, ao prestar a assistência, precisa estabelecer metas no intuito de atender 

integralmente à saúde da criança, proporcionando qualidade e visibilidade de suas ações. 

Dessa maneira, é imprescindível que ele se integre às questões assistenciais com competência 

e capacidade, realizando um atendimento mais eficaz e com maior resolutividade. Para isso, é 

de fundamental importância que ele estabeleça um método para guiar sua prática. 

Pode-se dizer que esse método é o processo de enfermagem, que é compreendido 

como um instrumento metodológico que possibilita identificar, compreender, descrever, 

explicar e/ou predizer as necessidades da pessoa, família ou coletividade humana, em um 

dado momento do processo saúde e doença, demandando o cuidado profissional de 

enfermagem que favorece e organiza o cuidado de enfermagem, com isso, apresenta inúmeros 

benefícios quando aplicado à prática assistencial
(17)

. 

O processo de enfermagem envolve uma sequência de etapas específicas para 

obtenção de informações (coleta de dados), pois a partir das quais se pode identificar as 

condições do cliente (diagnóstico de enfermagem) que requerem intervenções de 

enfermagem. Em consequência dessas ações, é preciso planejar intervenções, que em seguida 

deverão ser implementadas e, posteriormente, avaliadas, buscando prestar uma assistência que 

considere as singularidades do cliente de modo ampliado
(18)

. 

Todavia, a aplicação do processo de enfermagem enfrenta diversas dificuldades, 

como: falta de conhecimento dos enfermeiros, dificuldade de documentar a assistência 

prestada, reduzido números de funcionários da equipe de enfermagem, despreparo da equipe 

para o cumprimento da prescrição de enfermagem, déficit de material, pouca valorização 

institucional de reconhecer os benefícios da aplicação do processo de enfermagem para o 

cliente e profissional, bem como para a redução de custos durante o período de internação 

hospitalar. 

A Lei 7.498/86, do Exercício Profissional de Enfermagem apresenta que é privativo do 

enfermeiro “realizar o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de enfermagem, consulta de enfermagem e prescrição da assistência de 

enfermagem”
(19)

. Essas atividades ainda são consideradas pouco utilizadas ou utilizadas de 

forma parcial como ferramenta na prática assistencial devido a algumas dificuldades 

elencadas anteriormente. Para reforçar a aplicação do processo de enfermagem, o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) aprovou a Resolução N
o
 358/2009, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do processo de enfermagem 
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em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, 

considerando que a operacionalização e a documentação do processo de enfermagem 

evidencia a contribuição desta profissão na atenção à saúde da população, aumentando a 

visibilidade e o reconhecimento profissional
(20)

 e a Resolução N
o
. 429/2012

 
que “dispõe sobre 

o registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios 

da Enfermagem”
(21)

. 

Para que ocorra a aplicação do processo de enfermagem, este deve ser fundamentado 

em um referencial teórico a fim de dar subsídios para as ações do enfermeiro. Os modelos 

teóricos ou teorias de enfermagem apresentam especificamente seu modelo de processo de 

enfermagem que direcionam essas ações, tornando os enfermeiros efetivamente responsáveis 

pelos cuidados prestados, com embasamento no conhecimento próprio da enfermagem, e não 

mais de maneira empírica
(22)

, pois o enfermeiro é parte integrante da equipe de enfermagem, a 

qual busca, com sua assistência, fazer com que o cliente se torne independente desta assim 

que possível, por meio do ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde 

em colaboração com outros profissionais
(23)

. A teoria funciona como alicerce estrutural para a 

implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(22)

. 

Diante do exposto, e para fundamentação desta pesquisa, foi imprescindível que 

houvesse a escolha de um referencial teórico para embasar este estudo. A teoria das 

Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Horta foi escolhida pela sua aplicabilidade na 

clientela do estudo, que se trata especificamente de crianças em idade escolar hospitalizadas e 

sua família, já que é garantido pela Lei 8069/90
(3)

 que a criança seja acompanhada de 

responsável com vínculo familiar durante toda a internação hospitalar e também por esta 

teoria fazer parte do projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley/UFPB. Destaca-se ainda a importância da pesquisa contribuir 

com a ciência da enfermagem, pois a instituição já vem sendo palco de desenvolvimento de 

pesquisas que colaboram para a consolidação do conhecimento próprio da enfermagem. 

A teoria das NHB direciona a assistência de enfermagem em três níveis: 

psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual
(23)

. A assistência de enfermagem para crianças 

em idade escolar hospitalizadas deve incluir não apenas prestação de cuidados físicos, mas 

também considerar e entender as necessidades emocionais e sociais. E para que ocorra a 

captação dessas necessidades, o enfermeiro deve incluir a utilização de técnicas adequadas de 

comunicação e relacionamento que permitam reconhecer e compreender essas necessidades. 

A partir do momento que a enfermeira tem conhecimento sobre os níveis de necessidades de 

clientelas específicas, as intervenções prestadas terão melhor resolutividade e qualidade.  
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As crianças em idade escolar, clientes deste estudo, são definidas como aquelas que 

estão no período de vida, que se estende dos seis anos de idade até aproximadamente os doze 

anos incompletos, esta denominação está relacionada ao período de vida da criança em que há 

a real necessidade da entrada delas na escola. Nesta fase, diferentemente dos anos pré-

escolares e da pré-pubescência, o crescimento e o desenvolvimento serão graduais, com 

grande progresso nos aspectos físicos e emocionais, pois possuirão amadurecimento 

psicológico para entender os acontecimentos em sua vida
(7)

. Por este motivo, necessitam de 

um olhar diferenciado para que sejam atendidas as necessidades específicas da idade. 

A proposta de trabalhar a Sistematização da Assistência de Enfermagem numa 

Unidade de Clínica Pediátrica lança alguns desafios, especificamente a Clínica Pediátrica do 

HULW/UFPB, a faixa etária atendida vai de zero a dezoito anos, é um hospital de referência 

para o estado da Paraíba no nível terciário da rede de atendimento, o perfil de morbidade das 

doenças atendidas confere alto grau de complexidade dos casos assistidos, que por muitas 

vezes são caracterizados por longos períodos da duração das internações hospitalares. 

A mudança do perfil de morbimortalidade infantil pelo incremento gradual da 

assistência às crianças na prevenção de doenças agudas, muitas vezes preveníveis pelo 

esquema de imunização, o avanço das tecnologias, bem como as ações do sistema nas 

unidades básicas de saúde, são alguns fatores que contribuíram para que as internações 

hospitalares infantis sejam por necessidades ampliadas de saúde. Muitas vezes, essas crianças 

são acometidas de condições crônicas de agravo à saúde. Tem-se exemplo de doenças 

crônicas que acometem a infância: a asma, cardiopatia congênita, fibrose cística, diabetes 

mellitus tipo 1, as hemoglobinopatias, tais como a anemia falciforme, Talassemia e 

Hemofilia, Síndrome de Down, distúrbios convulsivos, deficiência de desenvolvimento e 

paralisia cerebral
(24-25)

. 

A doença crônica é uma condição clínica, com repercussões biológicas, psicológicas 

ou cognitivas, habitualmente não fatal, que podem interferir nas atividades cotidianas, de 

acordo com a sua gravidade, produzindo limitações na atividade social, dependência de 

medicamentos, necessidade de alimentação especial, de cuidados de saúde e serviços de saúde 

e educacionais acima da necessidade geral das outras crianças, e que precisam de 

hospitalização com duração mínima de três meses não consecutivos ou por, no mínimo, um 

mês contínuo, no período de um ano
(7,26)

.  

A partir da problemática que permeia a complexidade de assistir em enfermagem em 

unidade hospitalar pediátrica, é relevante que os profissionais de enfermagem repensem a sua 

atuação e se respaldem em conhecimento científico, especificamente de sua própria ciência, a 
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ciência da Enfermagem. A Clínica Pediátrica do HULW/UFPB, nos últimos dez anos, vem 

sofrendo modificações de concepções, pois tem refletido sobre o cuidado prestado à sua 

clientela por meio de pesquisas e projetos que buscam melhorar a prática assistencial. Sabe-se 

que a aplicação do processo de enfermagem possibilita o raciocínio clínico e o julgamento 

crítico da atuação do enfermeiro, e mesmo com a legislação vigente, ainda há dificuldades 

para implementá-lo na prática assistencial. Com isso, questiona-se: a construção de um 

instrumento contendo todas as etapas do processo de enfermagem para a implementação na 

prática assistencial à luz da Teoria das Necessidades Humanas Básicas favorecerá o 

atendimento das necessidades específicas da criança em idade escolar hospitalizada? 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Primário 

 Construir um instrumento para a implementação do processo de enfermagem a 

crianças em idade escolar hospitalizadas à luz da Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 

1.1.2 Objetivos Secundários 

 Identificar indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas em crianças em 

idade escolar hospitalizadas a partir da análise de instrumentos validados; 

 Desenvolver enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem a 

partir dos indicadores clínicos das Necessidades Humanas Básicas identificadas; 

 Avaliar a pertinência dos enunciados dos diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem na prática clínica com escolares hospitalizados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A Enfermagem enquanto ciência deve aplicar o conhecimento próprio da sua 

disciplina para que se destaque no atendimento das necessidades de seus clientes a fim de 

atendê-los não apenas de maneira técnica, e sim de forma holística. A Enfermagem Pediátrica 

deve cuidar da sua clientela entendendo as diversas fases do crescimento e desenvolvimento 

que permeiam esse momento da vida do ser humano, bem como inserir a família nos cuidados 

prestados para a promoção da saúde infantil. O enfermeiro com embasamento técnico-

científico é capaz de promover cuidado especializado e de qualidade para atender essas 

necessidades. A partir destas afirmações, busca-se neste capítulo o aprofundamento do 

conhecimento sobre algumas temáticas que serão apresentadas a seguir:  

 

 

2.1 A Hospitalização infantil e a aplicação do Processo de enfermagem na prática 

assistencial 

 

O adoecer é uma possibilidade que pode surgir a qualquer momento da vida do ser 

humano, e caso esse fato se torne real, esse processo pode se configurar como uma 

experiência, potencialmente, traumática, pois o coloca diante do desconhecido. Pode-se 

entender que o adoecer e a hospitalização são experiências que, dependendo da intensidade, se 

tornam um episódio desagregador a vida da criança e de sua família, pois a criança muitas 

vezes, não tem maturidade ou recursos de enfrentamento intelectual e cognitivo para 

compreender o que se passa com seu corpo. A doença não apenas impõe obstáculos para o 

curso de vida normal, a mente também sofre, e a criança se sente ameaçada com o impacto 

dessa nova realidade
(27)

. Quando nos referimos à criança, o esperado é que ela viva situações 

de saúde para crescer e se desenvolver, porém, quando nos defrontamos com ela na condição 

de doente, como todo ser humano, provavelmente terá seu comportamento modificado
(28)

. 

A doença e a hospitalização são situações que acarretam inúmeras mudanças no 

cotidiano dos envolvidos neste processo. O hospital é um ambiente onde se estabelecem 

várias relações de características peculiares, que podem resultar em sentimentos, atitudes e 

comportamentos diferentes dependendo da maneira como cada um enfrenta essas situações
(29)

. 

O hospital representa para a criança um ambiente desconhecido, restrito de possibilidades de 
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atividades como o brincar, sendo um lugar muitas vezes de solidão, tristeza, saudade de casa, 

dos familiares, dos amigos e colegas
(30)

. 

A hospitalização infantil é vista como um momento de aflição, pois independente do 

tempo de internação e da faixa etária, acarreta para os pacientes e seus familiares a dúvida 

sobre um momento desconhecido, fazendo com que ocorra a diminuição na qualidade de 

vida
(31-32)

. 

As reações das crianças à hospitalização dependem principalmente do nível de 

desenvolvimento em que se apresentam, porém, outros fatores podem influenciar: como a 

doença que vai ser tratada, apoio familiar e atitudes da equipe multiprofissional. 

A assistência à saúde da criança passou por avanços científicos e políticos ao longo do 

tempo. A partir da década de 1990, a criança e o adolescente passaram a ter seus direitos 

regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio da Lei 

8.069/90
(3)

.  

No que refere à criança hospitalizada, o ECA garante permanência integral de um dos 

pais ou responsável durante a hospitalização para minimizar os problemas que são 

desencadeados neste período, visando proporcionar uma assistência com abordagem centrada 

na criança e sua família
(3)

. Esta abordagem visa além do corpo biológico adoecido, pois 

considera as dimensões: psíquica, espiritual e social da criança.  

A criança ao ser admitida em uma unidade hospitalar é cuidada por uma equipe 

multidisciplinar, todavia, o número de profissionais e as especialidades irão depender das 

necessidades e dos recursos humanos disponíveis no hospital. Mas, haverá no mínimo, a 

assistência de membros da equipe médica e de enfermagem, e devido às particularidades 

profissionais, a equipe de enfermagem permanece mais tempo prestando assistência, portanto, 

fica sempre próxima à criança e à família, sendo o grupo que tem a grande possibilidade de 

ter uma visão holística das necessidades de saúde de seus clientes
(33)

. 

Para que o enfermeiro desempenhe suas atividades profissionais de forma competente, 

este deve ser capaz de desenvolver ações adequadas às reais necessidades dos indivíduos e 

dos grupos sociais, que permitam a transformação consciente da realidade, principalmente no 

contexto da infância, pois não se pode considerar apenas a doença e o biológico, e sim haver 

um olhar ampliado do seu contexto de vida e em seu ambiente familiar e social para que 

sejam atendidas as suas diversas necessidades. 

Os profissionais de enfermagem precisam considerar a família como participante 

primordial do cuidado à criança durante a hospitalização. A família precisa ser auxiliada 

durante o cuidado, e suas opiniões e vontades devem ser consideradas. Portanto a equipe de 
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enfermagem deve se instrumentalizar para trabalhar com as crianças e suas famílias, buscando 

compreendê-las e atender as necessidades de sua clientela
(34)

.
  

A família como unidade de cuidado tem recebido crescente interesse em pesquisas 

nacionais e internacionais
(35)

. O cuidado centrado na família enfatiza o papel fundamental que 

a família desempenha na vida e no bem-estar da criança e a colaboração da família com a 

equipe de saúde deixa o ambiente hospitalar favorável ao cuidado integral
(36)

. 

Durante o período de internação da criança, a família passa por um desajuste 

emocional, financeiro e social, ocorrendo, também, uma desorganização na rotina familiar, 

pois os familiares podem passar muito tempo no hospital acompanhando a criança, deixando 

suas atividades rotineiras em segundo plano. Com o aumento da frequência das internações, 

pela necessidade e dependência da criança, os familiares, muitas vezes, não conseguem 

manter-se no emprego, o que gera dificuldades financeiras e outras mudanças no cotidiano 

familiar, causando preocupação dos cuidadores quanto à possibilidade do agravamento da 

saúde da criança durante a internação
(37)

. 

Estudo realizado com familiares de crianças que necessitavam de internações 

hospitalares frequentes evidenciou a dificuldade da descoberta da doença da criança para 

essas famílias e as mudanças enfrentadas para a realização do tratamento, que foram desde 

alterações de comportamentos, sentimentos, nas rotinas familiares, na vida social e escolar da 

criança até mudanças de domicílio e de trabalho dos pais e do modo de ver a vida
(38)

. 

 Cuidar de crianças durante a hospitalização necessita de uma boa interação entre a 

equipe de saúde e a família para que haja a identificação das necessidades dessa criança, 

possibilitando o planejamento de um cuidado mais integral, holístico e humano. O bom 

relacionamento entre os profissionais, a criança e sua família, pode minimizar possíveis 

sofrimentos decorrentes da doença e da hospitalização
(39)

. 

Na área da saúde, existe uma preocupação crescente dos diversos profissionais em 

aprimorar conhecimentos técnicos e científicos, estimulando, assim, seu desenvolvimento e 

aumentando suas responsabilidades, de forma que o nível de assistência prestada ao cliente, 

família e comunidade seja qualificado. A Enfermagem vem evoluindo e ampliando seus 

conhecimentos científicos desde a década de 1950 a partir da organização de modelos 

conceituais, da elaboração de teorias de enfermagem e da aplicação do processo de 

enfermagem na prática assistencial
(40)

.  

A ciência da Enfermagem está baseada em uma ampla estrutura teórica, e o processo 

de enfermagem é uma das ferramentas por meio da qual essa estrutura é aplicada à prática da 

Enfermagem
(22)

.
 
É um instrumental tecnológico ou um modelo metodológico para o cuidado 
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profissional de enfermagem
(17)

. Pode ser considerado um método utilizado para implementar 

na prática profissional, uma teoria de enfermagem, pois a aplicabilidade desta conduzirá a 

assistência desde a coleta de dados, na elaboração dos diagnósticos de enfermagem, bem 

como no planejamento, implementação e avaliação das ações de enfermagem. E determina o 

foco, metas e resultados da assistência, possibilitando a organização do conhecimento 

específico de enfermagem para explicar, descrever e prever a prática
(41)

. 

Para escolher uma teoria de enfermagem para ser aplicada na prática profissional, é 

necessário compreender seus conceitos, proposições, pressupostos, visão de mundo da teórica 

e a finalidade dessa teoria para que ela seja aplicada de acordo com o processo de 

enfermagem adotado pela unidade e se adapte à clientela específica.  

 O processo de enfermagem é um método sistematizado, que direciona a realização das 

ações, contribuindo para que haja maior independência profissional
(42)

. Este se operacionaliza 

em etapas, que diferem em número, dependendo da teoria, do autor e/ou da terminologia 

utilizada
(22)

.
 
Para Horta, o processo de enfermagem é descrito em seis fases: histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano de cuidados ou prescrição, evolução e 

prognóstico
(23)

. Para o Conselho Federal de Enfermagem, o processo de enfermagem 

organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, a saber: coleta 

de dados (histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem, planejamento de 

enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem
(20)

. 

Outro conceito importante que deve ser entendido para a prática assistencial é a 

definição da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), a qual é definida como 

organizadora das condições para a realização do processo de enfermagem
(43)

. Pressupõe-se 

que a SAE permita que haja condições de recursos materiais e humanos com competência 

técnico-legal para que a equipe de enfermagem realize suas atividades e que os profissionais 

se sintam valorizados em dar sua contribuição para a clientela assistida, como também em 

relação aos outros membros da equipe e para as instituições de saúde que atuam, evidenciando 

a participação da enfermagem na atenção à saúde
(18)

. 

Diante da importância de se planejar a assistência de enfermagem, a Resolução 

358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a 

implementação do Processo de Enfermagem (PE) de modo deliberado e sistemático em 

ambientes públicos ou privados onde ocorrem os cuidados prestados pelos profissionais de 

enfermagem e no seu Artigo 1
o
 determina privativamente ao enfermeiro a implantação, 

planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem
(20)

. O Processo 

de Enfermagem é aplicável em diversos de ambientes, tais como: unidades básicas de saúde, 
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ambulatórios, unidades de pronto atendimento, hospitais, escolas, associações comunitárias, 

fábricas e domicílios; e que requerem diferentes níveis de atendimento, observando as 

diversas situações clínicas e das necessidades humanas específicas da clientela
(20)

.
 

 Para a implementação do processo de enfermagem, devem ser atendidos três aspectos 

que são considerados elementos essenciais da ação profissional de enfermagem: o que os 

agentes da Enfermagem fazem (ações e intervenções de enfermagem), tendo como base o 

julgamento sobre necessidades humanas e sociais (diagnóstico de enfermagem), para alcançar 

resultados sensíveis às ações independentes pelos quais se é legalmente responsável 

(resultados de enfermagem)
(44)

.  

 Esta pesquisa embora esteja respaldada pelo referencial teórico de Horta, respeita as 

fases do processo de enfermagem já determinadas de acordo com a Resolução COFEN 

358/2009
(20)

 e pelo Projeto de Sistematização de Enfermagem do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley
(45)

, a saber : histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento 

da assistência de enfermagem, implementação das intervenções e avaliação. 

 O processo de enfermagem é um projeto de cuidado, pois visa proporcionar uma 

estrutura organizada, criativa, flexível, inovadora, que proporcione ao enfermeiro raciocinar e 

reconhecer a etapa que está sendo usada para que haja resposta às necessidades continuamente 

em mudanças do paciente. Suas etapas ocorrem simultaneamente e favorecem o julgamento 

clínico e o pensamento crítico do enfermeiro
(46)

. Esse raciocínio, denominado raciocínio 

lógico, aliado ao uso de novas e avançadas tecnologias; a empatia; a experiência, habilidade e 

autenticidade no relacionamento interpessoal; a perícia ou destreza manual no desempenho 

das ações de cuidado; o comportamento ético, a sensibilidade e a expressão de emoções, 

demonstram o quanto é complexo o processo de enfermagem, comparando-se a noção de 

complexidade do cuidado profissional de enfermagem
(17)

. 

As ações de cuidado, guiadas pelo processo de enfermagem, se constituem numa 

tentativa de melhorar a qualidade da assistência ao paciente e, por meio do planejamento das 

ações, busca-se atender suas necessidades específicas, que precisam ser redigidas de forma 

que todos os profissionais envolvidos no tratamento possam ter acesso a essas informações e, 

desse modo, contribuir efetivamente no cuidado prestado ao paciente
(47)

. 

Diante da importância da implementação do processo de enfermagem e a efetivação da 

Sistematização da Assistência de enfermagem na prática assistencial, a temática vem sendo 

alvo de pesquisas científicas, na busca de cada vez mais consolidar o saber da enfermagem. 

Pode-se exemplificar pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (PPGENF-
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CCS/UFPB)
(48)

, algumas por enfermeiros do HULW/UFPB, que desenvolveram instrumentos 

de coleta de dados, para a aplicação das fases do processo de enfermagem, bem como 

pesquisas que enfatizaram as etapas do Processo de Enfermagem (Diagnósticos, Resultados e 

Intervenções de enfermagem). Estas são apresentadas no Quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB para 

contribuir com a implementação do Processo de Enfermagem em Unidades de Internação do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley- HULW. João Pessoa, PB, 2015. 
AUTOR ANO UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO 

RESULTADO DA PESQUISA DESENVOLVIDA 

Virgínio 2003 Clínica Médica Instrumento de coleta de dados para clientes adultos hospitalizados(49) 

Silva 2004 Clínica Pediátrica Instrumento de coleta de dados para crianças de 0 a 5 anos(6) 

Marques 2008 Clínica Pediátrica Instrumento para implementação do processo de enfermagem para 

adolescentes hospitalizados(1) 

Souza 2007 Clínica Cirúrgica Instrumento de coleta de dados para adultos em unidade cirúrgica(50) 

Nascimento 2013 Clínica Cirúrgica Proposta de um subconjunto terminológico da Cipe® para clientes 

submetidos à prostatectomia(51) 

Gouvea 2007 Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal 

Instrumento de coleta de dados para recém-nascidos internados em UTI 

neonatal(52) 

Lima 2012 Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal 

Registro de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: 

proposta de um software protótipo(53) 

Macedo 2009 Berçário Instrumento de coleta de dados para recém-nascidos assistidos no 

Bercário(54) 

Ramalho 

Neto 

2010 Unidade de Terapia 

Intensiva adulto 

Instrumento de coleta de dados para adultos internados em Unidade de 

tratamento intensivo(55) 

Silva 2012 Clínica Obstétrica Instrumento para documentação da assistência de enfermagem à mulher 

no puerpério imediato(56) 

Andrade 2012 Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas 

Construção de instrumentos para a documentação do processo de 

enfermagem em uma Clínica de doenças infectocontagiosas(57) 

Silva 2013 Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica 

Instrumentos para implementação do processo de enfermagem em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica(58) 

Nogueira 2014 Ambulatório de 

especialidades 
 Subconjunto terminológico da Cipe

®
 para pessoas com diabetes mellitus 

na atenção especializada
(59-60)

 

Fonte: PPGENF/UFPB. 

 

Outra pesquisa sobre a temática, realizada a partir de uma revisão integrativa com 

artigos publicados no período de 2004 a 2013 que abordaram especificamente o processo de 

implantação da SAE no cenário brasileiro nesse período, obteve onze publicações de artigos 

científicos de revistas de bom reconhecimento em indexação e Qualis, e foi possível destacar 

nestes artigos duas categorias: os benefícios e as dificuldades do processo de implantação da 

SAE/Processo de enfermagem
(61)

.  

Os principais resultados dos estudos em relação aos benefícios foram que: organiza o 

trabalho do enfermeiro e sua equipe, direciona a assistência, individualiza o cuidado, promove 

melhor interação enfermeira-paciente-família, organiza a passagem de plantão, dá autonomia 

ao enfermeiro, proporciona segurança, autoestima e visibilidade das atividades desenvolvidas, 

facilita e agiliza o registro das ações realizadas por meio da documentação, formulários e 

instrumentos que norteiam a assistência, melhora o controle dos resultados, gera documento 



27 

 

de valor científico e ético-legal, capacitação da equipe, incentivo a gestão participativa e 

diminuição de gastos e desperdício de tempo
(61)

.  

E as principais dificuldades foram: sobrecarga de trabalho, escassez de tempo, desvio 

de função, falta de interesse da equipe, elevado número de pacientes, falta de condições 

adequadas de trabalho, realização de atividades burocráticas, bem como a dificuldade em 

fazer o registro, falta de conhecimento na aplicação do processo de enfermagem, que leva ao 

preenchimento incompleto de todas as etapas, o que contribui para a fragmentação do 

cuidado, ênfase maior nas necessidades biológicas e descaracterização 

biopsicossocioespiritual; dificuldade em trabalhar o diagnóstico de enfermagem, o que 

compromete as outras etapas do processo; deficiência na reavaliação do cliente, anotações 

incompletas e não realização de todos os cuidados prescritos
(61)

. Aliado a isto, há a deficiência 

na formação e envolvimento profissional, os quais são fatores fundamentais no processo de 

implantação e manutenção da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(62)

 e também no 

modo como a sociedade e gestores da saúde entendem o papel da Enfermagem
(17)

. 

Reforçando estes resultados, pesquisa realizada especificamente sobre a avaliação 

realizada pela equipe de enfermagem sobre implantação da SAE em unidade pediátrica de um 

hospital universitário, muito pertinente para este estudo, por possuir cenário semelhante em 

relação à clientela assistida e por ser um hospital escola, tendo seus aspectos específicos em 

relação ao processo de trabalho, internação conjunta, crianças portadoras de condições 

crônicas, que precisam de longo período de internação ou reinternações e pacientes com alta 

dependência dos cuidados de enfermagem, evidenciou as principais dificuldades: sobrecarga 

de trabalho dos enfermeiros, falta de conhecimento dos técnicos de enfermagem, pouco 

envolvimento dos profissionais da equipe, inadequação dos formulários institucionais, 

preenchimento insatisfatório e a falta de articulação entre as fases do processo de 

enfermagem, e sugeriu que haja gestão participativa, considerando aspectos organizacionais, 

principalmente o número de funcionários necessários para atender a intensidade de cuidado 

demandado pelos pacientes da unidade e a priorize a capacitação e sensibilização da equipe de 

enfermagem sobre o processo de enfermagem e a SAE
(63)

. 

A partir dos resultados dessas pesquisas, é visto ainda que na prática assistencial há 

grande dificuldade da efetiva implementação do processo de enfermagem, bem como da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem no cotidiano dos enfermeiros brasileiros. 

Desde a criação da Lei 7498/86 do exercício profissional
(64)

 e suas posteriores legislações 

complementares, já estão transcorridos quase 30 anos, sendo necessários ainda estudos e 

estratégias desafiadoras para que se consiga tornar os benefícios em posição de destaque em 
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relação às dificuldades da implementação do processo de enfermagem e da sistematização da 

assistência de enfermagem.  

 

2.2 Conjunto Internacional de Dados Mínimos de Enfermagem na utilização de 

instrumentos para aplicação do processo de enfermagem 

 

Florence Nightingale foi a primeira enfermeira a reconhecer a importância dos dados 

relativos aos cuidados de saúde e formalizar um processo de coleta para conhecer a frequência 

das doenças e danos à saúde. Apenas a partir da década de 1950, iniciam-se as discussões 

sobre o processo de enfermagem, a necessidade de obter dados que conduzam a uma melhor 

assistência de enfermagem, e, consequentemente, a documentação profissional, de modo a 

evidenciar a contribuição da Enfermagem nos diversos cenários de atuação. No Brasil, na 

década de 1970, Horta relata as vantagens e utilização dos dados, pois ao haver interação 

enfermeiro-paciente, haverá o desenvolvimento do processo de enfermagem, levando a 

determinação de prioridades, orientações e observações posteriores em relação ao cuidado de 

enfermagem. 

A Enfermagem vem enfrentando desafios para estabelecer sua base de conhecimento 

em uma estrutura organizada de informações a fim de descrever a contribuição da 

Enfermagem para a saúde da população
(65)

. Esta base de conhecimento iniciou seu 

desenvolvimento quando os enfermeiros apresentaram os primeiros modelos conceituais ou 

teorias para a profissão, com o objetivo de explicar e descrever os fenômenos pelos quais a 

Enfermagem é responsável. Contudo, o que se evidencia é que todo o conhecimento que foi 

ou vem sendo desenvolvido não é refletido nos registros realizados pelos enfermeiros, uma 

vez que os elementos que caracterizam a prática de enfermagem – diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem – não são completamente documentados
(22)

.  

Uma das soluções para este problema seria a utilização do processo de enfermagem, que 

além de possibilitar a aplicação dos conhecimentos específicos na prática, é considerado como 

uma das ferramentas para documentação da prática de enfermagem. Todavia, para isto, os 

enfermeiros devem, além de conhecer as propriedades e modos de utilização do processo de 

enfermagem, dispor de instrumentos tecnológicos que favoreçam a coleta de dados para 

fundamentar o cuidado de enfermagem. 

Os dados coletados servirão de informações para que haja tomada de decisões. Esta 

informação será analisada para construir o corpo de conhecimento específico da Enfermagem, 
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para o desenvolvimento da ciência, para atender às necessidades dos pacientes e para 

organizar e administrar cuidado eficiente e efetivo
(66)

. 

Assim, dados específicos que compõem os sistemas de informação de enfermagem 

podem auxiliar na elaboração do diagnóstico de enfermagem, na formulação e implementação 

dos planos de cuidados, na avaliação da assistência, em pesquisas de comparação de 

efetividade dos cuidados prestados, na administração e gerenciamento das unidades em 

relação aos recursos humanos e materiais e realização de auditorias.
 

A discussão acerca da padronização dos dados mínimos para caracterização do 

trabalho da Enfermagem teve início em 1985, quando um grupo de pesquisadores e 

professores dos Estados Unidos da América, a partir de um consenso de 64 especialistas que 

participaram da Conferência na Escola de Enfermagem da Universidade de Wiscosin-

Milwaukee, desenvolveu um conjunto de dados específicos da Enfermagem para aplicação 

em cinco locais de atuação: hospitais, ambulatórios, domicílios, comunidades e instituições de 

longa permanência
(67)

. 

Essa padronização de um conjunto de dados mínimos para a prática de enfermagem 

foi efetivamente desenvolvida em 1988 e este foi denominado como Nursing Minimum Data 

Set – NMDS (Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem). Eles são utilizados para: 

estabelecer um comparativo dos dados de enfermagem entre populações clínicas, contextos 

(cenários, ambientes), áreas geográficas e tempo; descrever os cuidados de enfermagem com 

clientes e seus familiares numa variedade de contextos (cenários e ambientes); demonstrar ou 

projetar tendências com referência ao cuidado de enfermagem fornecido e alocação de 

recursos para indivíduos ou populações de acordo com seus problemas de saúde, ou 

diagnósticos de enfermagem; estimular a pesquisa em enfermagem utilizando os elementos do 

conjunto de dados essenciais de enfermagem; e fornecer dados sobre cuidados de enfermagem 

para influenciar e facilitar as tomadas de decisão em políticas de saúde
(67)

. 

O Internacional Council Nurses (ICN) juntamente com a International Medical 

Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group (IMIA NI-SIG) e outros 

organismos internacionais de normalização têm desenvolvido o projeto Internacional Nursing 

Minimum Data Set (i-NMDS) desde 2001. Este projeto global está focado na coordenação da 

coleta e análise de dados ou de informação em enfermagem relevantes para apoiar a 

descrição, estudo e aperfeiçoamento da prática de enfermagem e foi estruturado a partir do 

NMDS. O Projeto do i-NMDS tem promovido o teste, demonstrado à potencialidade e é 

congruente ao NMDS em descrever a prática de enfermagem, destinando-se a desenvolver e 

utilizar a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
) de acordo com o 
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que é proposto pelo ICN. Os conceitos da CIPE
®
 podem ser usados pelos i-NMDS para 

representar os elementos de cuidados de enfermagem: diagnóstico, intervenção e resultado de 

enfermagem
(68)

.
  
 

O NMDS representa uma coleção de dados a serem coletados em todos os clientes que 

recebem cuidados de enfermagem, gerando informações sobre a prática de enfermagem. É 

organizado em três categorias específicas: elementos de cuidado de enfermagem, elementos 

demográficos dos pacientes e elementos do serviço, totalizando 16 itens que devem ser 

minimamente coletados durante a assistência de enfermagem prestada ao cliente. A categoria 

sobre os elementos do serviço possui sete itens com as informações (identificação ou número 

da agência do serviço de saúde, número de registro único de saúde do cliente ou paciente, 

número de registro único do profissional de enfermagem que prestou o cuidado, data da 

admissão, data de alta, dados de encaminhamento do paciente ou cliente, dados sobre o tipo 

de pagamento pelo serviço prestado). Com relação à categoria dados demográficos dos 

clientes ou pacientes, os itens que devem ser coletados são: identificação pessoal, data de 

nascimento, sexo, raça e etnia, residência. E na categoria cuidados de enfermagem, os itens 

são: diagnóstico, intervenção, resultados e intensidade do cuidado de enfermagem, que é o 

total de horas e a equipe envolvida no cuidado, e os recursos materiais necessários para a 

assistência de enfermagem
(65,67,69)

. O NMDS está esquematizado na Figura 1. 

 

Figura 1- Categorias e itens do Nursing Minimum Data Set – NMDS
(70)

 

 

 
Fonte: Werley e Lang (1988)

(70)
 adaptado por Marques, 2015. 
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O i-NMDS é dividido também em três categorias, já que foi baseado pelo NMDS, e 

estabelecidos 17 itens que servem para coordenar a coleta e análise de informações de 

enfermagem, relevantes a nível internacional. Este foi adaptado às nomenclaturas atuais e tem 

como objetivo obter mais informações para o gerenciamento do serviço de enfermagem, como 

apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2- Categorias e itens do Internacional Nursing Minimum Data Set- i-NMDS
(68) 

 

 

Fonte: Center for Nursing Informatics, 2013
(68)

 adaptado por Marques, 2015. 

 

O Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem vem sendo utilizado com amplitude 

mundial, a exemplo dos países: Estados Unidos da América, Bélgica, Canadá, Austrália e 

alguns países da Europa
(67,71-75)

. No Brasil, existem estudos que buscam utilizar o Conjunto de 

Dados Mínimos de Enfermagem como ferramenta para auxiliar na documentação manual ou 

informatizada da prática profissional, tem-se como exemplos as áreas de saúde ocupacional e 

saúde do idoso
(65,69,76)

. 

Na área de Saúde da Criança e do Adolescente, o desenvolvimento de instrumentos 

para documentação da prática profissional tem despertado interesse, no entanto, chama 

atenção a falta de consenso acerca dos dados que devem ser coletados pelo enfermeiro junto a 

crianças e adolescentes para gerar informação que possa subsidiar a tomada de decisão clínica 

e descrever a contribuição da Enfermagem
(77)

. 
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Estudos publicados nesta perspectiva focalizam a coleta e registro de uma extensa 

quantidade de dados, muitas das vezes redundantes e imprecisos
(78-79)

. A coleta de numerosos 

dados e sua realização de modo incompleto, além de não permitirem obter informações úteis 

para avaliação da clientela, dificulta o planejamento da assistência de enfermagem. A carência 

de definição sobre qual o tipo de dado específico a ser coletado, contribui para a extensão e 

volume de instrumentos estabelecidos na Enfermagem
(65)

. 

Neste sentido, a Enfermagem brasileira necessita desenvolver conjuntos de dados de 

enfermagem que possam ajudar na obtenção de informações das áreas prioritárias de cuidados 

e para orientar a prática profissional. 

 Realizou-se um estudo comparativo entre o Conjunto Internacional de Dados Mínimos 

de Enfermagem com os dados contidos em instrumentos já utilizados para aplicação do 

Processo de Enfermagem na área de Saúde da Criança e do Adolescente de uma Clínica 

Pediátrica de um Hospital Escola a fim de obter subsídios para a corrente pesquisa e para que 

contribuam para a elaboração de instrumentos nessa perspectiva
(77)

. 

O estudo alcançou o objetivo proposto, que foi comparar o i-NMDS com o conjunto 

de dados contidos em instrumentos de registro de enfermagem na área de Saúde da Criança e 

do Adolescente, tendo como principais resultados: o instrumento para adolescentes 

hospitalizados contemplou doze e o instrumento para crianças de zero a cinco anos apresentou 

sete elementos pertencentes ao Conjunto Internacional de Dados Mínimos de Enfermagem (i-

NMDS) e que esses instrumentos não contemplaram de maneira uniforme, dados que devem 

ser coletados para a clientela de uma mesma unidade de internação pediátrica. Mostrando a 

necessidade de que os estudos já disponíveis e as recomendações internacionais quanto à 

padronização da linguagem de enfermagem seja levada em consideração para o 

aprimoramento de pesquisas que tenham o objetivo de planejar a assistência, documentar as 

atividades, identificar e mensurar os resultados da prática profissional de enfermagem
(77)

. 

Sabe-se também que os registros de enfermagem consistem na mais importante prova 

da qualidade da assistência e estes devem sempre abordar o real cuidado prestado e achados 

que mais se aproximam das condições que o cliente apresenta
(80)

. 

A qualidade do cuidado de enfermagem depende da informação exata que é obtida. 

Além disso, enfermeiros precisam de informações sobre recursos disponíveis, 

desenvolvimento da ciência e das necessidades dos pacientes para organizar e administrar um 

cuidado eficiente e efetivo. A informação utilizada é que vai gerar recursos para análise e 

construção do corpo de conhecimento que a Enfermagem busca fortalecer cada vez mais
(66)

. 
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2.3 Necessidades Humanas Básicas em crianças em idade escolar hospitalizadas 

 

A teoria das Necessidades Humanas Básicas foi fundamentada na Teoria da 

Motivação Humana de Maslow, mas utiliza a denominação dos níveis de vida psíquica de 

Mohana, os quais são divididos em psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual. Esses 

níveis de vida psíquica possuem componentes inconscientes e que tendem a ser espontâneos 

ou de necessidades fundamentais da natureza humana, nos quais Horta se baseou para 

apresentar sua classificação de necessidades humanas básicas
(23)

. 

No nível psicobiológico das necessidades humanas básicas, predominam o 

comportamento humano impulsionando o mecanismo que mantém a homeostasia, que é o 

equilíbrio das funções orgânicas. Elas encontram-se regulando todas as funções necessárias 

para nossa sobrevivência como: respiração, excreção, circulação, hidratação, sono, repouso, 

sensação de dor.
 

Na idade escolar, o crescimento e o desenvolvimento ocorrem de modo mais lento, 

quando comparado com as fases anteriores (recém-nascido, lactente, ablactente e pré-escolar) 

e a que está por vir (adolescência), embora se apresente de maneira constante
(7)

. 

As alterações orgânicas são mais sutis, porém, ocorrem alguns refinamentos dos 

funcionamentos de órgãos, a exemplo do coração, que passa a ter ritmo de 70 a 90 batimentos 

por minuto, e do pulmão, que passa a realizar 19 a 21 incursões respiratórias por minuto, 

diminuindo seu ritmo em relação a fases anteriores, por se tornarem mais profundas e 

regulares. O crescimento esquelético é regular e a postura torna-se ereta. Elas passam a ter 

habilidades motoras básicas, como: correr, pular, arremessar-se e segurar-se enquanto 

brincam. E motoras finas como: vestir-se, tomar banho, cuidar de outras necessidades 

pessoais, escrever, usar tesouras, demonstrando o refinamento das funções e habilidades 

neuromusculares, sendo a escola e o brincar essencialmente responsáveis pela aquisição de 

comportamentos coordenados e complexos
(46)

. 

No nível psicossocial, emergem as necessidades que se preocupam com os 

relacionamentos sociais, as quais se apresentam, geralmente, quando as necessidades 

psicobiológicas prioritariamente foram satisfeitas. 

A saúde da criança é profundamente influenciada pelo meio social, cultural e pelo 

ambiente. Devendo ser considerada a relação desses fatores com a própria criança (sexo, 

idade, crescimento e desenvolvimento), família e círculo social (moradia, estrutura familiar, 

amigos, parentes, condição socioeconômica, entre outros), estruturas sociais disponíveis 
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(escola, serviços sociais, transporte, serviços de saúde, lazer) e as conjunturas nacionais e 

internacionais (mídia, cultura e estilo de vida, produto interno bruto, entre outros)
(81)

. 

O desenvolvimento moral está ocorrendo relativamente com o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e experiências sociais devido às suas habilidades de raciocinar 

logicamente. Outro ponto importante nas mudanças psicossociais do escolar são que as 

conquistas realizadas em grupo se tornam importantes, mas ele prefere ter amigos do mesmo 

sexo nessa fase. Encontram-se na fase da identidade sexual, embora considerada período de 

latência por Freud. Mas, na atualidade, estudos inclinam-se para afirmar que há grande 

curiosidade sobre sexualidade nessa fase
(46)

. 

As necessidades de companheirismo e afeição evidenciam-se neste período. Todas as 

pessoas, em especial as crianças, necessitam de cuidados e atenção. Considerando que cuidar 

é “mais que um ato, é uma atitude e, portanto, abrange mais que um momento de atenção, de 

zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilidade e de 

envolvimento e afeto com o outro
(82)

”. 

O grande marco da fase escolar é a entrada da criança no aprendizado mais formal. 

Nesta etapa, ela passa a vivenciar a socialização de uma forma mais intensa, afastando-se da 

família e ampliando suas relações de amizade. Inicia o desenvolvimento de sua autoimagem, 

uma vez que seu pensamento torna-se mais lógico, deixando os pensamentos mágicos 

predominantes na fase anterior. Neste ciclo, é imprescindível que as crianças sejam levadas a 

estabelecer relações de cooperação para que construam e estruturem sua capacidade de 

socialização, uma vez que nessas relações a criança vivenciará a autoridade dos pais refletida 

em professores ou outros profissionais que compartilhem essas relações, como a equipe de 

saúde
(46,81,83)

. 

Além da socialização que a escola promove, é primordial que ela adquira 

conhecimentos específicos que contribuam com a consolidação do seu desenvolvimento. 

Durante a hospitalização infantil, há a necessidade de afastamento dos dias letivos para o 

tratamento de saúde, os quais podem ser repostos com atividades direcionadas. Porém, 

quando o tempo de internação é estendido ou a criança é portadora de uma doença crônica, ela 

precisará de uma atenção especial em relação à necessidade de educação escolar. 

Na Unidade Pediátrica do HULW, local desta pesquisa, são atendidos diversos tipos 

de patologias clínicas e cirúrgicas, desde casos simples até os mais complexos, principalmente 

se forem relativos à doença crônica, que necessite de diversas internações hospitalares, pois a 

principal característica das doenças crônicas é a duração; são caracterizadas pelo 

comprometimento ou mau funcionamento de algum órgão, ou sistema do organismo, pela 
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progressividade, pelo comprometimento da capacidade funcional do indivíduo e pela 

necessidade de tratamentos prolongados que duram mais de três meses em um ano ou que 

necessitam de um período de hospitalização por mais de um mês, podendo, muitas vezes, ser 

incuráveis
(7)

.
 
É importante que o serviço seja organizado e funcione de acordo com as diversas 

necessidades de sua clientela. 

De acordo com Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), que aprovou um texto previamente redigido pela Sociedade Brasileira de 

Pediatria, relativo aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, “é direito da criança 

e do adolescente desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a 

saúde, acompanhamento do curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar”
(84)

. 

Diante deste direito, é primordial que a unidade de internação pediátrica atenda esta exigência 

legal. Mas antes mesmo do estabelecido do direito das crianças hospitalizadas, a Constituição 

Federal, no Art. 205, coloca a educação como um direito de todos, garantindo o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho
(2)

. E o 

Estatuto da Criança e do Adolescente reforça os dispositivos legais no Art. 55 “os pais ou 

responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino”. 

Diante das legislações, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Especial, elaborou um documento que visa estruturar ações políticas de organização do 

sistema de atendimento educacional em ambientes hospitalares. Porque o tratamento de saúde 

não envolve apenas os aspectos biológicos da assistência à enfermidade. Sendo assim, a 

inserção da criança hospitalizada a educação especial se dá por meio das classes hospitalares, 

que é definida como:
 
“o atendimento pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de 

tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, 

seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de 

atenção integral à saúde mental”
(85)

. 

Ela garante a permanência do vínculo com as escolas mediante um currículo 

flexibilizado. O atendimento educacional hospitalar e as classes hospitalares devem possuir 

vínculo com as Secretarias Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal e com as direções 

clínicas do hospital e disponibilizar recursos didático-pedagógicos e humanos para acolher a 

clientela
(85)

, porém, não existe Classe hospitalar para atender a clientela da Clínica Pediátrica 

do HULW/UFPB. 

 O terceiro nível para o atendimento das necessidades é o nível Psicoespiritual, este é 

exposto a partir da necessidade do ser humano manifestar através de indagações os porquês e 

os para que das situações vivenciadas. Desse modo, o homem pretende transcender e 
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ultrapassar as linhas que limitam sua vivência neste mundo, assim, ele objetiva viver a 

realidade apenas com situações que satisfaçam a sua condição de ser vivente. 

Nas crianças, essa é uma necessidade que pouco se conhece, contudo, na fase escolar, 

a criança começa a sofrer uma influência mais direta dos conceitos religiosos adotados por 

seus familiares. Entretanto, são nos períodos de crises vivenciados pelas famílias, como no 

caso de um diagnóstico de doença da criança, que essa necessidade é aflorada de modo mais 

intenso. A religiosidade influencia a criança e seu modo de estar no mundo e esclarece muitas 

de suas ações e reações
(86)

.  

O cuidado de enfermagem deve incluir o mundo de quem é cuidado, tornando-se 

necessária a compreensão da religiosidade, crenças, práticas religiosas, espiritualidade, fé e 

das diversas formas de expressar a religiosidade/espiritualidade, tentando relacioná-las com o 

estado de saúde do indivíduo que é cuidado
(87)

. 

 

 

2.4 Classificação e definições das Necessidades Humanas Básicas para crianças em idade 

escolar hospitalizadas 

 

As teorias de enfermagem foram elaboradas para explicitar fenômenos e servir de 

referencial teórico/metodológico/prático aos enfermeiros que se dedicam à construção de 

conhecimentos, pois os apoia na definição de seus papéis e os aproxima da realidade 

assistencial
(88)

.  

A teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta vêm contribuindo como 

respaldo teórico para elaboração de estudos
(1,6,52,54-56,58,89)

, os quais empregaram a 

classificação das Necessidades Humanas Básicas a partir da adaptação da teoria para 

clientelas específicas, para testá-la e torná-la com aplicabilidade prática. Para isso, buscaram 

agrupar necessidades específicas e relevantes que possuíam relações intrínsecas com a 

clientela estudada a partir da classificação proposta por Horta. 

As pesquisas
(1,6,52,54-56,58) 

tiveram como resultados a elaboração de instrumentos para 

aplicação do processo de enfermagem nas diversas fases (coleta de dados, diagnósticos de 

enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, implementação e avaliação) e 

foram realizados no Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB a partir de projetos 

desenvolvidos entre enfermeiros assistências, docentes e discentes,  vinculados ao Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem UFPB, que vem buscando cada vez mais estratégias para 
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que a Sistematização da Assistência de Enfermagem seja implantada efetivamente neste 

hospital escola. 

Os percursos metodológicos utilizados nestes estudos serviram de embasamento 

científico para a realização da pesquisa atual. A exemplo, pode-se citar o estudo elaborado e 

publicado como estratégia para a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem para adolescentes hospitalizados da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley
(1,79)

.
 
O instrumento elaborado para aplicação do processo de enfermagem 

para adolescentes hospitalizados teve como base, propor a classificação das necessidades 

dessa clientela, a teoria das NHB
(23)

 e estudo
(89)

 que reformulou títulos de algumas 

necessidades da Teoria de Horta, estabelecendo prioridades entre elas a fim de atender 

necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais de pacientes adultos em 

Unidade de Terapia Intensiva. Outro exemplo é o do instrumento proposto para a 

documentação da assistência de enfermagem para mulheres no puerpério imediato
(56)

 que 

também elaborou sua classificação a partir do que foi proposto por Horta
(23) 

e Benedet e 

Bub
(89).

  

Em 2011, foi publicado o livro: Diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem para clientes hospitalizados nas unidades clínicas do HULW/UFPB utilizando a 

CIPE
®
. Esta publicação é resultado de diversas pesquisas realizadas com vinculação com o 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB
(90)

 e está fornecendo subsídios 

científicos para a construção do presente estudo. 

Em 2012, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn Nacional)
 
publicou o livro 

Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem: subsídios para a sistematização da 

prática profissional
(91)

. Este livro é fruto de discussões em eventos nacionais e internacionais 

realizados a partir da década de 1990, em que houve a participação efetiva da ABEn Nacional, 

representada pelos seus gestores legais e colaboradores ao longo desse período. Para ser 

elaborado, o livro considerou como fontes: a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem-CIPE
®

; o inventário vocabular do projeto Classificação Internacional das 

Práticas de Enfermagem na Saúde Coletiva-CIPESC
®
; a taxonomia II da International North 

American Nursing Diagnosis Association- NANDA I; a nomenclatura de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem do HULW/UFPB
(90)

; a lista de 

cuidados do sistema informatizado do Hospital das clínicas de Porto Alegre/RS; e a 

nomenclatura de diagnósticos e intervenções de enfermagem da rede básica de saúde de 

Curitiba-PR, tornando-se uma base de dados para o sistema de apoio à sistematização da 

assistência nas fases do Processo de Enfermagem-SIABEn. Nesta publicação, os diagnósticos, 
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intervenções e resultados de enfermagem são classificados por Necessidades Humanas, tendo 

como base a organização proposta por Benedet e Bub
(89)

 mencionada em pesquisas destacadas 

anteriormente neste tópico
(91)

. 

Ainda sobre a relevância da publicação “Diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem: subsídios para a sistematização da prática profissional”,
 
que marca os 85 anos da 

ABEn e  que também redesenha a estruturação da apresentação das NHB de Horta, é preciso 

mencionar que esta, para ser construída, compilou diversos estudos relevantes para a prática 

da Enfermagem, que foram ou vem sendo desenvolvidos, com a finalidade de que esta obra 

fosse utilizada como ferramenta para os enfermeiros no exercício profissional nas funções de 

cuidar de pessoas, famílias e grupos sociais
(91)

.  

É imprescindível para a Enfermagem desenvolver conhecimentos aplicados à prática 

para que haja a conquista real da autonomia, visibilidade e valorização da profissão. Com 

base nos estudos e publicações citados
(1,56,79,89-91)

 e a relevância destes para a enfermagem 

brasileira e mundial. Esta pesquisa apresenta a classificação das necessidades humanas 

básicas para crianças em idade escolar hospitalizadas de acordo com o Quadro 2, o estudo 

correlacionou prioritariamente a classificação proposta pelo referencial da ABEn, ressalvando 

as alterações e adaptações necessárias para a clientela específica. Levou-se também em 

consideração a classificação proposta por
 
Marques

(1)
, já que o estudo foi desenvolvido no 

mesmo cenário, a Clínica Pediátrica do HULW/UFPB, e foi validado por enfermeiros 

assistenciais e docentes. 

 

Quadro 2 - Distribuição das Necessidades Humanas Básicas para crianças em idade escolar 

hospitalizadas a partir das classificações apresentadas por Horta; Benedet e Bub; Marques; Garcia e 

Cubas. João Pessoa/PB, 2015. 

Classificação 

de Horta
(23) 

Classificação  

de Benedet e 

Bub
(89)

 

Classificação  

Marques
(1)

 

Classificação 

Garcia e 

Cubas
(91)

 

Classificação do 

estudo 

Psicobiológicas 

Oxigenação Oxigenação Oxigenação Oxigenação Oxigenação 

Hidratação Hidratação Hidratação Hidratação Hidratação 

Nutrição Alimentação Nutrição Nutrição Nutrição 

Eliminação Eliminação Eliminação Eliminação Eliminação 

Sono e repouso Sono e repouso Sono e repouso Sono e repouso Sono e repouso 

Exercício e 

atividade física 

Atividade física 

(Mecânica corporal, 

Motilidade e 

Locomoção) 

Atividade física 

(Mecânica corporal, 

Motilidade e 

Locomoção) 

Atividade Física Atividade física  

Sexualidade Sexualidade Sexualidade Sexualidade e 

Reprodução 

Sexualidade e 

Reprodução 

Ambiente Segurança 

física/Meio 

ambiente (Abrigo) 

Segurança física/ Meio 

ambiente/ Abrigo  

Segurança física e 

do meio ambiente 

Segurança física e 

do meio ambiente  
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Classificação 

de Horta
(23) 

Classificação  

de Benedet e 

Bub
(89)

 

Classificação  

Marques
(1)

 

Classificação 

Garcia e 

Cubas
(91)

 

Classificação do 

estudo 

Abrigo --------- --------- --------- --------- 

Mecânica 

corporal 

--------- --------- --------- --------- 

Motilidade --------- --------- --------- --------- 

Cuidado corporal Cuidado corporal Cuidado corporal Cuidado corporal e 

ambiental 

Cuidado corporal e 

ambiental 

Integridade 

cutâneo-mucosa 

---------- --------- --------- --------- 

Integridade física Integridade física 

(Integridade 

cutâneo-mucosa) 

Integridade física 

(Integridade cutâneo-

mucosa) 

Integridade física Integridade física  

Regulação: 

térmica, 

hormonal, 

neurológica, 

hidrossalina, 

eletrolítica, 

imunológica, 

crescimento 

celular, vascular 

Regulação térmica; 

Regulação vascular; 

Regulação 

neurológica; 

Regulação: 

crescimento celular 

Regulação térmica; 

Regulação vascular; 

Regulação neurológica; 

Regulação crescimento 

celular; Regulação 

hormonal; Regulação 

imunológica 

Regulação: 

crescimento celular 

e desenvolvimento 

funcional; 

Regulação: 

crescimento celular 

e desenvolvimento 

funcional; 

Regulação vascular; Regulação vascular; 

Regulação térmica; Regulação térmica; 

Regulação 

Neurológica; 

Regulação 

Neurológica; 

Regulação 

hormonal. 

Regulação 

hormonal; 

Regulação 

Imunológica. 

Locomoção ---------- ---------- ------------ ---------- 

Percepção: 

olfativa, visual, 

auditiva, tátil, 

gustativa, 

dolorosa 

Percepção dos 

órgãos dos sentidos: 

olfativa, visual, 

auditiva, tátil, 

gustativa, dolorosa 

Percepção dos órgãos 

dos sentidos: olfativa, 

visual, auditiva, tátil, 

gustativa, dolorosa 

Sensopercepção Sensopercepção 

Terapêutica Terapêutica Terapêutica Terapêutica e de 

prevenção 

Terapêutica e de 

prevenção 

Psicossociais 

Comunicação Comunicação Comunicação Comunicação Comunicação 

Gregária Gregária Gregária Gregária Gregária 

Recreação Recreação e lazer Recreação e lazer Recreação e lazer Recreação e lazer 

Segurança Segurança 

emocional 

Segurança emocional Segurança 

emocional 

Segurança 

emocional 

Amor Amor, aceitação Amor, aceitação Amor, aceitação Amor, aceitação 

Autoestima Autoestima, 

autoconfiança, 

autorrespeito 

Autoestima, 

autoconfiança, 

autorrespeito e atenção 

Autoestima, 

autoconfiança, 

autorrespeito 

Autoestima, 

autoconfiança, 

autorrespeito  

Liberdade Liberdade e 

participação 

Liberdade e 

participação 

Liberdade e 

participação 

Liberdade e 

participação 

Aprendizagem 

(educação à 

saúde) 

Educação para a 

saúde/ 

aprendizagem 

Educação para a 

saúde/aprendizagem 

Educação para a 

saúde e 

aprendizagem 

Educação para a 

saúde e 

aprendizagem 

Educação escolar 

Autorrealização Autorrealização Autorrealização Autorrealização Autorrealização 

Espaço Espaço Espaço Espaço -------- 

Criatividade Criatividade Criatividade Criatividade Criatividade 
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Classificação 

de Horta
(23) 

Classificação  

de Benedet e 

Bub
(89)

 

Classificação  

Marques
(1)

 

Classificação 

Garcia e 

Cubas
(91)

 

Classificação do 

estudo 

Orientação no 

tempo e no 

espaço 

-------- Orientação no tempo e 

no espaço 

-------- -------- 

Aceitação -------- -------- -------- -------- 

Lazer -------- -------- -------- -------- 

Participação -------- -------- -------- -------- 

Autoimagem -------- Autoimagem -------- -------- 

Atenção -------- -------- -------- -------- 

-------- -------- -------- Acesso à tecnologia -------- 

Psicoespiritual 

Religiosa ou 

teológica, ética 

ou de filosofia de 

vida 

Religiosidade/ 

espiritualidade 

Religiosidade/ 

espiritualidade 

Religiosidade e 

espiritualidade 

Religiosidade e 

espiritualidade 

Fonte: Horta, 2011; Benedet e Bub, 2001; Marques, 2008; Garcia; Cubas, 2012. 

 

Diferentemente do sugerido por Garcia e Cubas
(91)

, para a classificação deste estudo, 

foram acrescentadas a necessidade de regulação imunológica, que foi validada no estudo de 

Marques
(1)

, e a necessidade de educação escolar, por se tratar de uma clientela que legalmente 

deve estar matriculada regularmente na educação infantil, e que necessita de um 

acompanhamento obrigatório do sistema de ensino para que não haja perdas para este público 

no momento da sua hospitalização.  

Não foram incluídas as necessidades de espaço e de acesso à tecnologia por considerar 

diante das suas definições e indicadores propostos, a baixa resolutividade para estas 

necessidades pela enfermagem durante o período de hospitalização infantil.  

Após a organização das necessidades do estudo, é primordial que elas sejam definidas, 

para o seu entendimento e estabelecidos os indicadores relevantes para que haja 

desenvolvimento das etapas do processo de enfermagem. 

Devido à importância já descrita da publicação proposta pela ABEn
(91)

, o Quadro 3 

apresenta as definições das necessidades do estudo com base nessa referência e a síntese dos 

indicadores que foram colocados como informações relevantes que os profissionais de 

enfermagem devem ficar atentos para serem pesquisados junto à clientela de acordo com as 

necessidades apresentadas, e as que foram acrescentadas são definidas de acordo com outras 

literaturas. Destaca-se a importância e necessidade de o enfermeiro utilizar o raciocínio 

clínico para o seu julgamento em sua prática profissional. 
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Quadro 3- Definição e indicadores relevantes das Necessidades Humanas Básicas apresentadas por 

Garcia e Cubas, 2012
(91)

, João Pessoa/PB, 2015. 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 
Psicobiológica 

Oxigenação: é a necessidade do indivíduo de obter o oxigênio por meio da ventilação; de difusão do oxigênio 

e dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue; de transporte de oxigênio para os tecidos periféricos e da 

remoção de dióxido de carbono; e de regulação da respiração, com o objetivo de produzir energia (ATP) e 

manter a vida. Indicadores: Murmúrios vesiculares; Ruídos adventícios; Expectoração (presente ou ausente); 

Frequência Respiratória; Secreção; Simetria do esforço respiratório; Tosse; Cianose. 

Hidratação: é a necessidade do indivíduo de que os líquidos corporais, composto essencialmente por água, 

sejam mantidos em nível ótimo, com o objetivo de favorecer o metabolismo corporal. Indicadores: 

Hidratado; Desidratado; Condições de hidratação da mucosa oral; Hábito de ingestão de líquidos; Perda de 

líquidos; Restrição hídrica; Retenção de líquido; Infusão de líquido: Terapia de Reidratação Oral (TRO), 

Infusão Venosa; Rápido ganho de peso; Sede. 

Nutrição: é a necessidade do indivíduo de obter os elementos necessários para consumo e utilização biológica 

de energia e nutrientes em nível celular, com o objetivo de manutenção da saúde e da vida. Envolvem os 

processos de ingestão, digestão de alimentos, absorção de nutrientes, captação dos mesmos e sua utilização no 

metabolismo celular. Indicadores: Estado nutricional: obeso, normal, desnutrido; Acesso aos alimentos; 

Apetite; Deglutição; Ganho súbito de peso; Perda súbita de peso; Hábito de ingestão de alimentos; 

Intolerância alimentar; Mastigação; Padrão alimentar da criança; Via de administração alimentar: oral, sonda 

nasogástrica (SNG), sonda nasoenteral, parenteral; Aceitação alimentar. 

Eliminação: é a necessidade do indivíduo de eliminar substâncias orgânicas indesejáveis ou presentes em 

quantidades excessivas, com o objetivo de manter a homeostase corporal. Indicadores: Hábito de eliminação 

urinária; Hábito de eliminação intestinal; Náuseas; Vômitos; Constipado; Diarreia; Retenção de urina; 

Disúria; Eliminação urinária por sonda. 

Sono e Repouso: é a necessidade do indivíduo de manter, por certo período diário, a suspensão natural, 

periódica e relativa da consciência; o corpo e a mente em estado de imobilidade parcial ou completa e as 

funções corporais parcialmente diminuídas, com o objetivo de restaurar o vigor para as atividades cotidianas. 

Indicadores: Horas de sono; Sonolência; Sono agitado; Usa medicamentos; Problemas para adormecer; 

Disposição para as atividades cotidianas. 

Atividade Física: é a necessidade do indivíduo de mover intencionalmente, sob determinadas circunstâncias, 

usando a capacidade de controle e relaxamento dos grupos musculares, com o objetivo de evitar lesões 

tissulares (vasculares, musculares, osteoarticulares), exercitar-se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, 

realizar desejos, sentir-se bem etc. Indicadores: Capacidade de exercitar-se; Deambulação; Força muscular; 

Hábito de atividades físicas; Sedentarismo; Tolerância à atividade; Restrição de movimento; Deficiência 

física. 

Sexualidade e reprodução: é a necessidade de integrar aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais 

do ser, faz parte integrante do desenvolvimento da personalidade, compreendendo-a como inerente ao ser 

humano, desvinculando seu significado como sinônimo de sexo ou atividade sexual, mas que dependendo da 

fase da vida, a atividade sexual servirá para dar prazer e procriar
(89,92)

. Indicadores: Puberdade precoce; 

Conhecimento; Menarca; Ciclo menstrual; Data da última menstruação; Namoro; Interesse sexual. 

Segurança física e do meio ambiente: é a necessidade do indivíduo, família ou coletividade de proteger e de 

manter um meio ambiente livre de agentes agressores, com o objetivo de preservar a segurança física e 

socioambiental. Indicadores: Tipo de moradia: alvenaria ou outro; Número de cômodos; Números de pessoas 

que vivem no lar; Água encanada; Coleta de lixo; Esgotamento sanitário; Higiene do lar; Ambiente seguro; 

Violência (especificar); Vulnerabilidade para a violência. 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental: é a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e 

eficazmente, realizar atividades com o objetivo de preservar seu asseio corporal e apresentação pessoal, da 

família e coletividade, e para manter o ambiente domiciliar e entorno em condições que favoreçam a saúde. 

Indicadores: Capacidade para desempenho das atividades da vida diária; Capacidade para o autocuidado 

(especificar); Higiene pessoal; Apresentação pessoal; Frequência de banho.  

Integridade Física: é a necessidade do indivíduo de manter as características orgânicas de elasticidade, 

sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, com o objetivo 

de proteger o corpo. Indicadores: Características da pele (integridade, coloração, turgor, textura e umidade); 

Lesões; Integridade das mucosas; Integridade tissular; Exposição ambiental (especificar); Inflamação 

(especificar). 

Regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional: é a necessidade do indivíduo de que o 

organismo mantenha a multiplicação celular e o desenvolvimento tecidual, assim como de receber a 

estimulação adequada, com o objetivo de crescer e desenvolver-se dentro dos padrões da normalidade. 
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Indicadores: Crescimento e Desenvolvimento compatíveis com a idade.  

Regulação Vascular: é a necessidade do indivíduo de que sejam transportados e distribuídos, por meio do 

sangue, nutrientes vitais para os tecidos e removidas as substâncias desnecessárias, com o objetivo de manter 

a homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo. Indicadores: Pressão arterial; Retenção 

de líquidos; Ausculta cardíaca; Perfusão tissular; Rede vascular periférica; Edema; Doença cardiovascular. 

Regulação Térmica: é a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção e a perda de energia 

térmica, com o objetivo de manter uma temperatura corporal central (temperatura interna) entre 35,5
0
C e 

37,4
0
C. Indicadores: Temperatura corporal; tremores, calafrio; sudorese. 

Regulação Neurológica: é a necessidade do indivíduo de preservar ou restabelecer o funcionamento do 

sistema nervoso, com o objetivo de controlar e coordenar as funções e atividades do corpo e alguns aspectos 

do comportamento. Indicadores: Nível de consciência; Coordenação e Equilíbrio; Função cognitiva; Função 

motora (tônus e força muscular). 

Regulação Hormonal: é a necessidade do organismo de manter em harmonia os reguladores químicos 

produzidos e secretados pelo sistema endócrino, que são transportados para os tecidos com a finalidade de 

estimular, catalisar ou regular os ritmos dos processos metabólicos. Essas substâncias influenciam todo o 

funcionamento do organismo, incluindo o crescimento, aparência, funcionamento orgânico, sensação de bem-

estar físico e emocional e o desenvolvimento sexual
(7)

. Indicadores: Crescimento da genitália; Simetria de 

mamas; Menstruação; Dismenorreia; Pelos pubianos; Corrimento vaginal; Polução noturna; Alteração no 

crescimento. 

Regulação Imunológica: é a capacidade que o organismo tem de reconhecer substâncias estranhas 

diferenciando-as dos componentes próprios, desencadeando inúmeros processos fisiológicos, os quais agem 

sobre o corpo estranho a fim de destruí-lo, eliminá-lo ou neutralizá-lo
(ATKINSON; MURRAY, 2008). 

Indicadores: 

Alergias; Calendário vacinal; Susceptibilidade a infecções; Uso de imunossupressor.
 

Sensopercepção: é a necessidade do indivíduo de perceber e interpretar os estímulos sensoriais, com o 

objetivo de interagir com os outros e com o ambiente. Indicadores: Condição cinestésica; Condição da 

audição; Condição da gustação; Condição da visão; Condição do olfato; Condição do tato; Nível de 

consciência; Orientação no tempo e no espaço; Dor (local e intensidade);  

Terapêutica e de prevenção: é a necessidade do indivíduo de lidar com eventos do ciclo vital e situações do 

processo saúde e doença, o que inclui buscar atenção profissional com o objetivo de promover, manter e 

recuperar a saúde, prevenir doenças e agravos à saúde, readaptar ou habilitar funções ou obter cuidados 

paliativos para uma morte digna. Indicadores: Capacidade de adaptação; Comportamento de adesão; 

Conflitos; Padrão de enfrentamento de problemas (para criança e família). 

Psicossocial 

Comunicação: é a necessidade do indivíduo de enviar e receber mensagens utilizando linguagem verbal 

(palavra falada e escrita) e não verbal (símbolos, sinais, gestos, expressões faciais), com o objetivo de 

interagir com os outros. Indicadores: Comunicação verbal; Anormalidades em ouvido, nariz, boca ou 

garganta; Distúrbios da fala; Perda auditiva. 

Gregária: é a necessidade do indivíduo de viver em grupo, com o objetivo de interagir com os outros e 

realizar trocas sociais. Indicadores: Composição familiar; Interação familiar; Padrão de enfrentamento 

familiar; Participação em grupos/instituições comunitárias; Rede social. 

Recreação e lazer: é a necessidade do indivíduo de dispor de tempo livre, recursos materiais e ambientais e 

de acesso a entretimento, distração e diversão. Indicadores: Acesso às atividades de recreação e lazer; 

Atividades preferenciais de recreação e lazer; Hábitos de recreação e lazer. 

Segurança Emocional: é a necessidade do indivíduo de ter consciência e saber lidar com os próprios 

sentimentos e emoções, e de confiar nos sentimentos e emoções dos outros em relação a si, com o objetivo de 

sentir-se seguro emocionalmente. Indicadores: Estabilidade emocional; Enfrentamento de situações ou 

problemas; Eventos estressantes recentes; Percepção do entrevistador sobre o estado emocional da criança. 

Amor e aceitação: é a necessidade do indivíduo de ter sentimentos e emoções em relação às pessoas em 

geral, com o objetivo de ser aceito e integrado aos grupos, de ter amigos e família.  Indicadores: Vínculo 

familiar; Rede de apoio familiar; Rede de apoio social. 

Autoestima, autoconfiança, autorrespeito: é a necessidade do indivíduo de sentir-se adequado para 

enfrentar os desafios da vida, de ter confiança em suas próprias ideias, de ter respeito por si próprio, de se 

valorizar, de se reconhecer merecedor de amor e felicidade, de não ter medo de expor suas ideias, desejos e 

necessidades, com o objetivo de obter controle sobre a própria vida, de sentir bem-estar psicológico e 

perceber-se como centro vital da própria existência. Indicadores: Aceitação da condição da saúde; 

Autoestima; Autoimagem; Confiança em si e nos outros. 

Liberdade e participação: é a necessidade que o indivíduo tem de agir conforme a sua própria determinação, 

dentro de uma sociedade organizada, respeitando os limites impostos por normas (sociais, culturais, legais) 

definidas. Em resumo, é o direito que cada um tem de concordar ou discordar, informar e ser informado, 

delimitar e ser delimitado, com o objetivo de ser livre e preservar sua autonomia. Indicadores: Participação 
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do plano terapêutico; Reação ao ambiente de cuidado; Conhecimento de direitos e deveres. 

Educação para a Saúde e Aprendizagem: é a necessidade do indivíduo de adquirir conhecimento e 

desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras com o objetivo de expressar comportamentos saudáveis e 

responder a situações do processo saúde e doença, novas ou já conhecidas. Indicadores: Acesso à informação 

sobre cuidados com a saúde; Conhecimento sobre estado de saúde; Habilidade para o autocuidado; Situações 

que interferem na não adesão do regime terapêutico (especificar). 

Educação Escolar: é a necessidade de o cidadão ter acesso a processos formativos que se desenvolvem 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias, vinculando ao mundo do trabalho e à 

prática social
(94)

.
 
Indicadores: Idade; Acesso ao ensino formal; Escolaridade; Acompanhamento especial 

durante a hospitalização. 

Autorrealização: é a necessidade do indivíduo de desenvolver suas capacidades físicas, mentais, emocionais 

e sociais, com o objetivo de ser o tipo de pessoa que deseja e alcança metas que estabeleceu para a sua vida. 

Indicadores: Autorrealização (especificar); Desempenho do papel do cuidador (especificar).  

Criatividade: é a necessidade do indivíduo de ter ideias e produzir novas coisas, novas formas de agir, com o 

objetivo de alcançar a satisfação pessoal e sentir-se produtivo e capaz. Indicadores: Habilidades manuais e 

artísticas; Expressa criatividade. 

Garantia de acesso à tecnologia: é a necessidade do indivíduo, família ou coletividade de ter acesso a bens e 

serviços que melhoram ou prologam a vida. Indicadores: Provisão de alimentos; Provisão de medicamentos; 

Renda familiar; Acesso aos serviços públicos; Recursos materiais terapêuticos para a atenção à saúde.  

Psicoespiritual 

Necessidade de Religiosidade e Espiritualidade: é a necessidade dos seres humanos de estabelecer 

relacionamento dinâmico com um ser ou entidade superior, com o objetivo de sentir bem-estar espiritual e de 

ter crenças relativas a um sentido da importância da vida. Indicadores: Religião (especificar); Atividade 

religiosa; Necessita de um líder espiritual.  

Fonte: Garcia e Cubas, 2012
(91)

, apresentado por Marques, 2015. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A assistência de enfermagem, desde o seu advento com Florence no século XVIII, 

vem sofrendo inúmeras modificações em relação ao direcionamento da assistência e ao seu 

objeto de cuidado. No início do Século XX, o cuidado de enfermagem estava focalizado nas 

doenças que os pacientes haviam sido acometidos, e em meados desse mesmo século, 

passaram a enfatizar a prevenção de doenças e a promoção da saúde. 

A Enfermagem vem avançando no conhecimento sobre o processo de cuidar, firmando 

sua prática em bases científicas, percebendo os problemas de sua clientela, lançando mão de 

recursos tecnológicos, identificando as especificidades de saúde de indivíduos, famílias e 

comunidades, produzindo importantes reflexos sobre a prática do cuidar, buscando 

atendimento holístico, fazendo com que a assistência de enfermagem se faça de maneira 

crítica e respaldada cientificamente.  

Para que a Enfermagem solidificasse suas bases científicas, foi pertinente a efetivação 

de uma crítica dialética acerca dos interesses, dos valores, da identificação do que conferia e 

do que não conferia conhecimento, reconhecimento e poder no campo científico
(95)

. 

O desenvolvimento dos modelos conceituais e teorias de Enfermagem objetivam 

descrever e caracterizar os componentes dos fenômenos que lhe são pertinentes, e cujas 

finalidades são explicar, elucidar e interpretar, ou seja, dizer o significado e o porquê dos 

fatos e suas relações numa perspectiva própria da Enfermagem
(96)

. 

Modelos de Enfermagem representam diferentes maneiras de ver a Enfermagem: 

perspectivas sobre quem é o cliente, o que é saúde, qual o papel da enfermeira ou das ações e 

qual o ambiente onde a Enfermagem ocorre. Embora desenvolvidos por diferentes caminhos, 

todos os modelos ou teorias de Enfermagem apresentam os quatro conceitos básicos que 

norteiam a atividade da profissão, os quais são chamados de metaparadigma da Enfermagem: 

ser humano, enfermagem, saúde e ambiente, no qual estes conceitos apresentam-se inter-

relacionados.  

No Brasil, Wanda de Aguiar Horta foi a primeira enfermeira a falar sobre teoria no 

campo profissional; começando por estudos e publicações sobre o processo de enfermagem. 

Em 1970, apresentou o trabalho intitulado “Contribuição a uma teoria sobre enfermagem”, no 

XXII Congresso Brasileiro de Enfermagem em São Paulo e, posteriormente, fez mais uma 

publicação sobre o assunto
(97)

. 

Procurando despertar a Enfermagem brasileira para a importância do assunto, Horta 

dedicou considerável esforço na divulgação do conhecimento das teorias; publicou, traduziu 
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trabalhos de enfermeiras norte-americanas, ministrou cursos em vários locais do país, bem 

como aulas, introduzindo o tema nos cursos de mestrado de várias instituições
(23,98)

. A partir 

dos trabalhos pioneiros da teórica, o desenvolvimento do conhecimento desta teoria vem se 

processando na Enfermagem brasileira de diferentes formas (livros, artigos, dissertações e 

teses), escritos por diversos autores, referenciando o processo de sistematização da assistência 

de enfermagem como forma metódica e científica de cuidar. 

Horta destacou que o corpo de conhecimento em Enfermagem era derivado da 

experiência prática, não existindo, nesse conjunto de conhecimentos, a sistematização e a 

organização. Este fato lhe inquietou, iniciando, a partir de então, a busca para o 

estabelecimento de uma teoria de Enfermagem, que para ela significava uma explicação mais 

ou menos ampla de um evento natural ou uma explicação que estabelece relação entre os 

fatos
(97)

. Nesse contexto, Horta desenvolve a Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  

 

3.1 Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta 

 

Para que fosse formulada a Teoria da Necessidade Humanas Básicas, a Teórica fez 

questionamentos como: a que serve a Enfermagem? “[...] é um serviço prestado ao ser 

humano [...]”; Com que se ocupa a Enfermagem? “A Enfermagem como parte integrante da 

equipe de saúde (...) mantém o equilíbrio dinâmico, previne desequilíbrios e reverte 

desequilíbrios em equilíbrio do ser humano, no tempo e no espaço”
(23)

. Com esses 

questionamentos e a partir de leis gerais e globais, que regem os fenômenos universais, tais 

como as leis do equilíbrio (homeostase e hemodinâmica), da adaptação (interação com o 

meio) e a do holismo (o todo não é a mera soma das partes, mas o conjunto destas) foi 

elaborado o seu modelo conceitual. Para essa elaboração, também foi influenciada pelas 

teorias de enfermagem da Homeostase de McDowell, do Holismo de Levine, da Adaptação de 

Roy, Sinergística de Dagmar E. Brandt e do Alcance de Metas de King e da Martha Rogers, 

bem como sofreu forte influência das Teorias da Motivação Humana de Maslow e das 

Necessidades Humanas Básicas de Mohana. Considerava ser urgente para a Enfermagem o 

desenvolvimento de teorias próprias, dizendo que para isso era preciso, além do adequado 

saber, pensamento lógico e criatividade
(23)

. 

Para desenvolver esta teoria, foi proposta a aquisição de conhecimentos sobre: 1) o ser 

humano-indivíduo, família e comunidade, inserido e trocando energia com o seu ecossistema, 

sua natureza, as leis que o regem no universo, no tempo e no espaço e seu dinamismo; 2) o 

objeto, ou seja, os níveis de atendimento, as teorias de enfermagem, o processo, a assistência, 
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o cuidado, as síndromes; e, 3) o ente, entendido como as necessidades humanas básicas, que 

recebeu forte influência da obra de Maslow, desenvolvida em 1954, intitulada Motivacion and 

Personality
(99)

, e as classificou conforme a denominação utilizada por João Mohana
(100) 

para 

os níveis da vida psíquica em: psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, servindo de 

alicerce para a sua classificação de necessidades humanas básicas, cujas definições foram: - 

Necessidades psicobiológicas são forças, instintos ou energias inconscientes que brotam sem 

planejamento prévio, do nível psicobiológico do homem e se manifestam, por exemplo, na 

tendência de se alimentar, de se encontrar sexualmente, e assim sucessivamente. - 

Necessidades psicossociais são manifestações por meio de instintos do nível psicossocial, 

como tendência de conversar, de conviver socialmente, de se afirmar perante si ou de se valer 

perante os outros. - Necessidades psicoespirituais o homem sempre está tentando interpretar 

o que vivencia de inexplicável cientificamente, transcendendo e ultrapassando as linhas que 

limitam sua experiência neste mundo. Assim, ele pretende viver a realidade apenas com 

situações que satisfaçam a sua condição de ser vivente
(100)

. 

Porém, esta classificação foi indagada por Bub
(101)

, quando questionou a influência de 

Maslow, um psicólogo humanista, na Teoria de Horta e na ocasião da apresentação da 

classificação das necessidades humanas básicas, ela tomou como referência João Mohana, 

padre psicanalista.  

A partir da análise da publicação do livro de Horta
(23)

, foi visto que provavelmente o 

motivo para essa escolha tenha sido pelo fato de João Mohana
(100)

 categorizar as necessidades 

em três níveis, psicobiológicas, psicossociais e psicoespiritual, sendo esta última colocada 

como a mais elevada, pois é afirmado pela teórica
(23) 

que os dois primeiros níveis são comuns 

a todos os seres vivos, mas que o terceiro é exclusivo do ser humano, enquanto Maslow 

coloca o nível mais alto a necessidade de autorrealização após hierarquizá-las como: 

necessidades fisiológicas, de segurança, de amor, de estima e, por último, autorrealização.  

Pois a importância que ela demonstra em relação à espiritualidade aparece em algumas 

de suas afirmações para respaldar sua teoria, uma delas é que o homem tem a capacidade de 

experimentar a si e a seu mundo por meio das artes e ciências, da filosofia e da religião, com 

potencial evolucionário e de transcendência do seu ser atual
(23)

. Outra contradição apresentada 

por Horta, ao afirmar que se baseou em Maslow para apresentar sua teoria, é que ela por vezes 

desconsidera o que Maslow
(99)

 afirma que o indivíduo é um todo integrado e organizado, e 

não uma mera soma das partes constituintes. 

Para Bub
(101)

, quando Horta apresenta as necessidades humanas básicas para ser 

analisada e avaliada separadamente, demonstra a hegemonia do modelo biomédico em suas 
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considerações pessoais
. 
Porém, observa-se que também há uma valorização do todo proposto 

por Maslow, avaliando algumas necessidades, não conforme a necessidade do indivíduo, mas 

de acordo com as crenças, os valores, o nível de competência e outras características do 

profissional que está prestando assistência, mas a principal implicação do ponto de vista ético 

desta supervalorização é haver desconsideração da autonomia individual do cliente. 

Na Enfermagem, Horta apresenta distinção entre três seres: o Ser-Enfermeiro, o Ser-

Cliente ou Paciente e o Ser-Enfermagem. O Ser-Enfermeiro é um ser humano, com todas as 

suas dimensões, potencialidades e restrições, alegrias e frustrações; é aberto para o futuro, 

para a vida, e nela se engaja pelo compromisso assumido com a Enfermagem. Este 

compromisso levou-o a receber conhecimentos, habilidades e formação de enfermeiro, 

sancionados pela sociedade, que lhe outorgou o direito de cuidar de gente, de outros seres 

humanos. O Ser-Cliente ou Paciente pode ser um indivíduo, uma família ou uma comunidade; 

em última análise, são seres humanos que necessitam de cuidados de outros seres humanos 

em qualquer fase de seu ciclo vital e do ciclo saúde-enfermidade. Quando o Ser-Enfermeiro 

está isolado, ele não exerce Enfermagem a não ser consigo mesmo. Para que haja o Ser-

Enfermagem é indispensável a presença de outro ser humano, o Ser-Cliente ou Paciente. Do 

encontro do Ser-Enfermeiro com o Ser-Cliente ou Paciente há uma interação das percepções, 

ações que levam à uma transação; neste momento, aparece o Ser-Enfermagem: um Ser 

abstrato, que se manifesta nesta interação. O Ser-Enfermagem é um Ser que tem como objeto 

assistir as necessidades humanas básicas
(23)

. 

Embora a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta tenha denominado os 

três seres: Ser-Enfermeiro, o Ser-Cliente ou Paciente e o Ser-Enfermagem, com características 

importantes de seu embasamento nas ciências hermenêuticas, ela não faz referência em sua 

obra desse embasamento nessa corrente filosófica ao descrever a sua teoria
(101)

. 

A Teórica apresentou conceitos que fundamentam a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas e a ciência da Enfermagem. Os conceitos explicados no modelo conceitual 

serão definidos a seguir: Ser humano é definido como indivíduo, família ou comunidade 

“[...] parte integrante do universo dinâmico, e como tal, sujeito às leis que o regem, no tempo 

e no espaço [...], estando em [...] constante interação com o universo, dando e recebendo 

energia”
(23)

.
 
A dinâmica destas inter-relações provoca “[...] mudanças que o levam a estados 

de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço”. O homem é um todo dinâmico que 

interage com um ambiente dinâmico e a Enfermagem age como uma extensão perceptual de 

ser humano procurando o ajustamento do ser com o ambiente
(23)

. 
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 O Ambiente é um universo dinâmico, no qual o ser humano está sujeito a todas as leis 

que o regem, o tempo e o espaço, podendo este ser classificado como favorável, 

semifavorável, difícil e desfavorável
(23)

.  

 A Saúde é definida como equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço. Este estado de 

equilíbrio dinâmico refere-se ao período de latência das necessidades, deste modo, 

dependendo do desequilíbrio instalado, as necessidades são afetadas em maior ou menor 

grau
(23)

. 

A Enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino 

do autocuidado; de recuperar; manter e promover a saúde em colaboração com outros 

profissionais, pois ela é parte integrante da equipe nos aspectos de manutenção, promoção e 

recuperação da saúde. Desta forma a enfermeira é uma profissional a serviço da sociedade, 

possuidora também das funções de pesquisar, ensinar, administrar, responsabilizar-se 

legalmente pelos seus atos e participar das associações de classe
(23)

. 

Outros conceitos foram definidos como Assistir em enfermagem, que é fazer pelo ser 

humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, ajudar ou auxiliar, quando parcialmente 

impossibilitado de se autocuidar, orientar ou supervisionar e encaminhar a outros 

profissionais
(23)

; e as Necessidades Humanas Básicas que são estados de tensões, 

conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos dos fenômenos 

vitais. Estas, quando se manifestam, estabelecem o desequilíbrio que, dependendo do grau 

maior ou menor, instalado, influenciará no equilíbrio dinâmico do ser humano acarretando em 

um problema de enfermagem: são situações ou condições, decorrentes dos desequilíbrios das 

Necessidades Humanas Básicas do indivíduo, família e comunidade e que exigem do 

enfermeiro sua assistência profissional
(23)

.
 

 A partir do que foi descrito, a Figura 3 esquematiza a influência dos teóricos e suas 

teorias na elaboração da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta e nas definições 

de seus conceitos. 
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Figura 3- Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta: embasamento teórico e a influência na 

elaboração dos conceitos. 

 

 

Fonte: Marques, 2015. 

 

Partindo dessas apreciações, a teórica apresentou princípios e proposições. A primeira 

proposição diz respeito às funções do enfermeiro, classificadas em três áreas ou campos de 

ações distintos, sendo: área específica que consiste em assistir o ser humano no atendimento 

de suas necessidades básicas e torná-lo independente dessa assistência, quando possível pelo 

ensino do autocuidado; área de interdependência ou de colaboração: destaca as funções da 

enfermeira na equipe de saúde, nos aspectos de promoção, manutenção e recuperação da 

saúde; área social: dentro de sua atuação como profissional a serviço da sociedade, função de 

pesquisa, ensino, administração, responsabilidade legal e participação na associação de 

classe
(23)

. Como demonstrado na Figura 4: 
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Figura 4- Funções do Enfermeiro.  

 

Fonte: Horta, 2011
(23)

. 

 

A segunda proposição da Enfermagem compreende o estudo das Necessidades 

Humanas Básicas, os fatores que alteram sua manifestação e atendimento, e a assistência a ser 

prestada. A partir desta proposição, a Teórica estabeleceu os seguintes princípios: a 

Enfermagem respeita e mantém a unicidade e autenticidade e individualidade do ser humano; 

a Enfermagem é prestada ao ser humano e não à sua doença ou desequilíbrio; todo o cuidado 

de enfermagem é preventivo, curativo e de reabilitação; a Enfermagem reconhece o ser 

humano como membro de uma família e de uma comunidade; a Enfermagem reconhece o ser 

humano como elemento participativo no seu autocuidado
(23)

. 

 O ser humano possui características próprias de unicidade, autenticidade e 

individualidade, fazendo parte integrante do universo, interagindo com ele e recebendo dele 

as influências no tempo e no espaço. Ressalta que em meio a toda essa dinâmica, o ser 

humano fica sujeito às mudanças e desequilíbrios, que geram as necessidades e, caso elas não 

sejam atendidas, ou atendidas inadequadamente, resultam em desconforto, e quando 

persistem, geram a doença
(23)

. 

O principal objetivo da Enfermagem é prestar assistência às Necessidades Humanas 

Básicas afetadas, que são os problemas de enfermagem, as quais têm as seguintes 

características: são vitais, latentes, flexíveis, cíclicas, dinâmicas, inter-relacionadas, 

energéticas, infinitas, hierarquizadas, apresentam peculiaridades individuais, são universais 

por serem comuns a todos os seres humanos, podem ser verbalizadas ou não, são aparentes, 

conscientes, diferenciadas apenas pela maneira de manifestar-se e de satisfazê-la. Diversos 
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fatores podem interferir na manifestação e no atendimento, como sexo, cultura, escolaridade, 

ciclo saúde-doença, fatores socioeconômicos e ambientais, e nos estados de equilíbrio 

dinâmico elas não se manifestam e quando afetadas aparecem os problemas de 

enfermagem
(23)

. 

 Para que a Enfermagem pudesse atuar de forma eficaz, houve a necessidade de 

desenvolver uma metodologia de trabalho fundamentada no método científico. Metodologia 

esta denominada de processo de enfermagem, o qual é definido como dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano
(23)

. No Brasil, o 

processo de enfermagem foi impulsionado pela autora a partir da década de 1970, quando 

apresentou, defendeu e ensinou à Enfermagem brasileira, uma forma sistemática de colocar na 

prática assistencial seu modelo teórico. 

 Inicialmente, o processo de enfermagem era composto por oito fases, passando depois 

a ser constituído por seis fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano 

assistencial, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico de 

enfermagem
(102)

, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 5- Processo de enfermagem de Horta.  

 

 

 

 

 

Indivíduo 

   Família 

  Comunidade 

 

 

 

 

 

Fonte: Horta, 2011
(23)

.  

 

Para entender e executar o processo de enfermagem, é indispensável que além do 

currículo de Enfermagem, que possibilita a fundamentação técnica e científica para tão 
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importante função, seja estabelecida uma filosofia de enfermagem que trace claramente 

conceitos e princípios que irão guiar a ação da Enfermagem durante todo o exercício 

profissional
(23,97)

. 

 O histórico de enfermagem é a primeira fase do processo de enfermagem e 

compreende a coleta de dados, os quais são obtidos do próprio paciente, de sua família, do 

prontuário, de elementos da equipe de saúde; sendo mais importante nesta etapa a observação 

direta da enfermeira ao paciente, por meio do exame físico, do seu ambiente familiar e da 

comunidade em que vive. O fundamental desta etapa é o princípio básico de levantamento de 

dados, que deverá ser estudado levando em consideração suas especificidades, obedecendo ao 

atendimento das necessidades básicas do cliente
(23,98,103-104)

. Para o estudo, a criança em idade 

escolar hospitalizada é o cliente de enfermagem, entretanto, durante a hospitalização a família 

também se torna cliente da assistência de enfermagem, pois ela será primordial para que 

ocorra o planejamento da assistência de enfermagem e o atendimento das necessidades dessa 

clientela. Fazendo referência ao processo de enfermagem adotado pelo Conselho Federal de 

Enfermagem
(20)

, esta corresponde a fase denominada coleta de dados. 

 Diagnóstico de enfermagem é a segunda fase do processo de enfermagem, que é 

definido como sendo a identificação das necessidades básicas do ser humano que precisam de 

atendimento e a determinação pela enfermeira do grau de dependência deste atendimento em 

natureza e extensão
(23)

. 

Para identificação das Necessidades Humanas Básicas, segundo a natureza da 

dependência, estas devem ser classificadas em total e parcial. Total é quando a enfermeira faz 

(F) pelo paciente tudo que ele não pode fazer por si só, e parcial, quando direciona a 

assistência de enfermagem para ajudar (A), orientar (O), supervisionar (S) e encaminhar 

(E) o paciente. Após classificação das necessidades quanto à natureza representada pelos 

seguintes símbolos F, A, O, S, E, a estas são atribuídos grau correspondente ao desempenho 

do paciente quanto à capacidade de cuidar de si. Estes graus, a princípio, encontravam-se 

numa escala, cuja pontuação variava de um a cinco, indo da independência a dependência do 

paciente em relação aos cuidados de enfermagem
(105)

. Na tentativa de adequar o diagnóstico 

de enfermagem à prática assistencial, o estabelecimento dos graus de dependência em 

natureza e extensão foi modificado, determinando que o grau de dependência variasse, com 

valores de zero a três, baseado nos seguintes indicadores: conhecimento do paciente, 

deambulação, motilidade, estado mental, condições do ambiente, condições 

socioeconômicas
(104)

. 
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Mesmo com essas modificações, a teórica ainda observava a dificuldade dos 

enfermeiros em estabelecer o diagnóstico de enfermagem, condição relatada e sentida nas 

instituições que aplicavam o processo de enfermagem. No entanto, devido à doença e, 

consequentemente, à morte, não houve tempo suficiente para desenvolver totalmente essa fase 

do processo, pois o diagnóstico exige do enfermeiro, racionalidade e pensamento reflexivo, 

podendo mudar de acordo com a evolução do cliente. 

Neste estudo, a fase diagnóstica foi feita a partir da identificação de necessidades 

humanas básicas afetadas passíveis de intervenções de enfermagem de maneira independente 

ou que necessitem de intervenções interdisciplinares com a participação do enfermeiro. Os 

diagnósticos elaborados estão baseados na Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE
®
) utilizando o processo de raciocínio diagnóstico. 

O processo de raciocínio diagnóstico é operacionalizado a partir da investigação, 

coleta, validação e organização de dados, depois pela identificação de padrões, registro e 

interpretação desses dados, para que haja a denominação do diagnóstico
(106)

. O enfermeiro 

deve desenvolver competências para analisar, julgar, sintetizar e interpretar dados clínicos
(22)

,
 

para aprimorar o julgamento clínico e o pensamento crítico.  

O julgamento clínico ou raciocínio clínico ocorre quando há processamento intelectual 

das informações obtidas para denominar o diagnóstico. E é desenvolvido a partir dos 

conhecimentos científicos e profissionais, que requerem decisões éticas baseadas em valores 

dos enfermeiros
(107)

.  

O pensamento crítico é definido como um julgamento intencional que resulta em 

interpretação, análise, avaliação e inferência, além de explicação das evidências sobre as quais 

o julgamento foi baseado e é fundamental para atingir ótimas metas de acurácia 

diagnóstica
(108)

. O pensamento crítico associa as habilidades e atitudes utilizadas no raciocínio 

clínico, o contexto (metas possíveis, desejos do usuário, recursos disponíveis) e o 

conhecimento existente
(107)

.
 

Isto é, para o desenvolvimento das habilidades de pensamento crítico no processo 

diagnóstico em enfermagem, existem alguns elementos que devem ser considerados: a análise 

das informações, o conhecimento técnico-científico, o raciocínio lógico, a experiência clínica, 

o conhecimento sobre o cliente, a aplicação de padrões já desenvolvidos na literatura, o 

discernimento ou reflexões clínicas e perspectiva contextual/holística
(108)

.  

A terceira etapa do processo de enfermagem refere-se ao plano assistencial, que é a 

determinação global da assistência de enfermagem que o ser humano deve receber diante do 
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diagnóstico estabelecido. É resultante da análise do diagnóstico de enfermagem, examinando-

se os problemas de enfermagem, as necessidades afetadas e o grau de dependência
(23)

. 

O
 

plano assistencial é traçado objetivando a eliminação ou a redução de um 

diagnóstico de enfermagem, buscando o alcance da meta ou dos resultados preestabelecidos. 

Fazendo parte também as intervenções de enfermagem traçadas a partir dos diagnósticos de 

enfermagem
(6)

. 

A quarta fase é o plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, que é o “roteiro 

diário (ou aprazado) que coordena a ação da equipe de enfermagem nos cuidados adequados 

ao atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano”. Esse plano deverá ser 

precedido da enumeração dos cuidados prioritários e as prescrições de enfermagem devem ser 

claras, concisas e específicas, com horário pré-determinado, quando necessário, colocar o 

local ou a via de realização do procedimento, devendo ser checadas quanto à sua 

realização
(23)

.
  

As terceira e quarta fases, descritas anteriormente, compreendem no presente estudo 

ao planejamento e implementação das intervenções de enfermagem, que serão denominadas 

de acordo com a CIPE
®
 como ações de enfermagem, e que correspondem às fases de 

planejamento e implementação no processo de enfermagem descrito pelo COFEN.  

 A quinta fase do processo de enfermagem é a evolução de enfermagem, que constitui 

o relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano enquanto 

estiver sob assistência profissional. A evolução é, em síntese, uma avaliação global do plano 

de cuidados e a redação da evolução deve ser clara, sucinta, devendo ser registrada, 

inicialmente com os dados subjetivos, depois os objetivos, observando o surgimento de uma 

nova necessidade afetada para ser diagnosticada, evitando repetições
(23)

. É a evolução que 

proporciona as mudanças no diagnóstico de enfermagem, no plano assistencial e nas 

prescrições de enfermagem. Visando à melhoria da assistência de enfermagem prestada ao 

cliente e, consequentemente, elevando o nível de atendimento em qualidade e quantidade, 

exercendo um verdadeiro controle sobre a qualidade e a quantidade do atendimento
(23)

. 

E a última fase do processo de enfermagem de Horta é o prognóstico de 

enfermagem, que é a estimativa da capacidade do ser humano em atender suas necessidades 

básicas, após a implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecidos pela 

evolução de enfermagem. Um bom prognóstico é aquele que leva ao autocuidado, portanto, a 

independência do cuidado de enfermagem, sendo considerado também como uma avaliação 

do processo de enfermagem, uma vez que avalia todas as suas fases e chega à uma 

conclusão
(23)

. 
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Figura 6- Relação das fases do Processo de enfermagem de Horta e a do COFEN/Projeto de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem do HULW/UFPB utilizada no estudo.  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Horta, 2011

(23)
 e COFEN, 2009

(20)
 esquematizado por Marques, 2015. 

 

Portanto, no presente estudo, as fases evolução de enfermagem e prognóstico de 

enfermagem serão denominadas de avaliação, pois as finalidades dessas fases são gerar 

registro de enfermagem, no qual são mostradas as mudanças ocorridas após a assistência de 

enfermagem realizada a partir de embasamento científico, clínico e reflexões críticas iniciados 

desde o levantamento de dados que fundamentam o diagnóstico de enfermagem, 

ações/intervenções e o alcance dos resultados de enfermagem estabelecidos para a assistência 

à clientela específica. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo metodológico com a finalidade de construir um instrumento 

para aplicação do processo de enfermagem para crianças em idade escolar hospitalizadas. A 

pesquisa metodológica refere-se às investigações dos métodos de obtenção, organização e 

análise dos dados, tratando da elaboração, validação e avaliação dos instrumentos e técnicas 

de pesquisa. A meta é a elaboração de um instrumento que seja confiável, preciso e utilizável 

para que possa ser empregado por outros pesquisadores, além de avaliar seu sucesso no 

alcance do objetivo
(109)

.
 
 

 

4.2 Local do estudo 

Este estudo foi desenvolvido na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), localizado no Campus I da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

João Pessoa – PB. O HULW/UFPB é um hospital-escola, capacitado para aprimoramento dos 

conhecimentos teórico-práticos de diversos cursos da área de saúde, com a finalidade de 

prestar uma melhor assistência aos seus usuários, servindo também como campo de pesquisa 

para diversos profissionais em formação. 

A Clínica Pediátrica está situada no 3º andar do Hospital, possui 30 leitos para 

internação de crianças e adolescentes com problemas clínicos e cirúrgicos, procedentes de 

regiões urbanas e rurais do estado da Paraíba e outras localidades circunvizinhas. A 

distribuição dos leitos está dividida da seguinte forma: 12 leitos (berços) para atendimento de 

crianças de zero a cinco anos, 12 leitos (camas) preferencialmente para crianças acima de 

cinco anos de idade e para adolescente; quatro leitos para cirurgia e uma enfermaria com dois 

leitos para isolamento. 

A equipe de enfermagem que atuava na clínica no período da coleta de dados era 

composta por oito enfermeiras, sendo sete enfermeiras assistenciais e uma coordenadora da 

equipe e possui 31 profissionais de nível médio de enfermagem, entre técnicos e auxiliares de 

enfermagem. 

Quanto à implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na Clínica 

Pediátrica, desde 2005, o histórico de enfermagem elaborado para crianças de 0-5
(6)

 anos é 

utilizado para a fase de coleta de dados, facilitando o registro e o levantamento de 

informações para a continuidade da assistência de enfermagem. Em 2009, após resultado de 
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uma dissertação
(1)

, em que houve participação das enfermeiras assistenciais e docentes, foram 

elaborados dois instrumentos para implementação das fases do processo de enfermagem para 

adolescentes hospitalizados, que passou a contribuir ainda mais para a efetiva implementação 

da SAE.  

Mesmo que tenham se passado seis anos entre a construção dos instrumentos, a equipe 

de enfermagem sempre discutiu por meio de reuniões, treinamentos, capacitações, grupos de 

estudos e aperfeiçoamentos sobre a temática. Em 2011, conjuntamente, auxiliares e técnicos 

de enfermagem, enfermeiras assistenciais e coordenadoras, sentiu a necessidade de elaborar 

um instrumento para a documentação diária da assistência de enfermagem, pois o prontuário 

conjunto com a equipe multiprofissional dificultava o registro imediato e contínuo da 

assistência de enfermagem.  

A finalidade deste instrumento foi facilitar a documentação e a visualização de 

registros objetivos, mensuráveis, evolução diária, registro de intercorrências, e as intervenções 

de enfermagem realizadas durante as últimas 24 horas pela equipe de enfermagem e foi 

colocado em pastas classificatórias individualizadas por enfermarias, ficando separado do 

prontuário único do paciente, o qual é arquivado a cada final do plantão noturno e reiniciado o 

registro pelo plantão diurno. 

Mesmo havendo as discussões sobre a temática ao longo de mais de uma década e 

dispositivos criados para facilitar a implementação do processo de enfermagem, foi a partir de 

janeiro de 2015, após reuniões entre as enfermeiras assistenciais e coordenadora da equipe de 

enfermagem, que foi instituído que todas as crianças internadas terão registrados, nas 

anotações diárias, diagnósticos de enfermagem prioritários e intervenções de enfermagem 

realizadas pela enfermeira ou delegadas à equipe de enfermagem, as quais devem ser 

checadas, visando cumprir integralmente o que a Resolução 358/2009 do COFEN
(20)

 “dispõe 

sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem” e a Resolução COFEN 429/2012, 
 
que “dispõe sobre o registro das ações 

profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da Enfermagem”
(21)

. 

A referência utilizada para consultar os diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem é o livro “Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes 

hospitalizados nas unidades clínicas do HULW/UFPB utilizando a CIPE
®
”

(90)
 publicado em 

2011, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem UFPB- PPGENF-UFPB, 

do Grupo de Pesquisa sobre Fundamentação da Assistência de Enfermagem- GEPFAE e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq e que foi distribuído 
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gratuitamente para todas as enfermeiras assistenciais do HULW/UFPB que atuavam nas 

clínicas do hospital na época da publicação. 

 

4.3 Considerações Éticas 

O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba e aprovado de acordo com o Protocolo N
o 

0654/13 e CAAE: 24193313500005188 de acordo com a Certidão (ANEXO 3). Foram 

levados em consideração os aspectos éticos preconizados pela Resolução N
o
 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa em seres humanos
(110)

 e a 

Resolução 311/2007 do COFEN, que reformula o código de ética dos profissionais de 

enfermagem
(111)

.  

 A Resolução do COFEN nº 311/2007 determina no Art. 90: interromper a pesquisa na 

presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa e reforça no Art. 91: respeitar os 

princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo da 

pesquisa, especialmente na divulgação de seus resultados
(111)

. 

 Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, esta não apresentou riscos 

previsíveis e seus benefícios superaram os riscos que pudessem aparecer, uma vez que a 

pesquisa buscou contribuir com melhoria da qualidade de assistência às crianças em idade 

escolar hospitalizadas. Durante a pesquisa, foram esclarecidos os objetivos do estudo, a 

garantia do anonimato, o procedimento para coleta de dados, e a pesquisadora ficou à 

disposição das entrevistadas para quaisquer dúvidas. Para a participação da pesquisa todas 

deram anuência a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 1). 

 

4.4 Etapas da pesquisa 

A elaboração de um instrumento para a implementação do processo de enfermagem 

para crianças em idade escolar hospitalizadas parte do pressuposto de que ele pode contribuir 

na busca pela melhoria da qualidade da prestação da assistência de enfermagem para essa 

clientela, e que contribua para uma assistência sistematizada, efetiva, mensurável, visível e 

autônoma. 

O instrumento segue as fases do processo de enfermagem do modelo de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) adotado no HULW/UFPB, que são: 

histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência de 
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enfermagem, implementação das intervenções e avaliação, e fundamentado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta.  

Na construção do instrumento para priorização dos diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem para a clientela do estudo, foi escolhida a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®

) Versão 2013
(112)

, que é uma 

terminologia combinatória para a prática da Enfermagem, que facilita o mapeamento cruzado 

de termos locais, classificações e vocabulários existentes. Para o Conselho Internacional de 

Enfermeiros (CIE), a CIPE
®
 constitui um instrumento de informação, de descrição e provê 

dados que representam a prática de enfermagem nos sistemas de informação em saúde. 

Podendo ser utilizada para tornar o exercício da Enfermagem visível nos sistemas de 

informação em saúde, como também para descrever e integrar a Enfermagem à pesquisa, 

educação, administração e gestão, assim como ao desenvolvimento de políticas dos cuidados 

de saúde
(44)

. Para elaboração do instrumento, além da CIPE
®
, estão sendo utilizados o 

Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem (Nursing Minimum Data Set – NMDS)
(70)

 e 

Conjunto Internacional de Dados Mínimos (Internacional Nursing Minimum Data Set- i-

NMDS)
(68)

. 

A pesquisa está dividida em seis etapas, conforme a Figura 7: 

Figura 7- Etapas da pesquisa. 

 

Fonte: Marques, 2015. 

ETAPA 1 - Identificação dos 
indicadores empíricos das 
Necessidades Humanas Básicas 
em crianças em idade escolar 
hospitalizadas a partir da análise 
de instrumentos validados. 

ETAPA 2 - Validação dos 
indicadores empíricos das 
Necessidades Humanas Básicas em 
crianças em idade escolar 
hospitalizadas pelos enfermeiros 
docentes e assistenciais.  

ETAPA 3 - Formatação do 
histórico de enfermagem e  
avaliação do instrumento por 
enfermeiros que atuam na 
área. 

ETAPA 4 - Desenvolvimento de 
enunciados de diagnósticos, 
resultados e intervenções de 
enfermagem a partir dos 
indicadores clínicos identificados 
e validados.  

ETAPA 5 - Formatação de 
instrumento para o 
planejamento da assistência de 
enfermagem. 

ETAPA 6 - Validação do 
instrumento para o planejamento da 
assistência de enfermagem com 
enfermeiros experts em CIPE®,  
assistenciais e docentes que atuam na 
Clínica Pediátrica. 
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4.4.1 Identificação dos indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas em crianças 

em idade escolar hospitalizadas a partir da análise de instrumentos validados 

 

A partir das informações sintetizadas nos Quadros 2 e 3, em que foram classificadas as 

necessidades deste estudo, com as definições e indicadores propostos, foi visto a importância 

de apresentar os resultados dos estudos realizados no HULW/UFPB, vinculados ao PPGENF, 

os quais, em suas etapas metodológicas, realizaram ampla revisão de literatura, 

especificamente para a clientela pediátrica, a fim de encontrarem indicadores relevantes. 

Esses foram posteriormente validados a partir da experiência dos enfermeiros assistenciais e 

docentes que atuam na prática clínica, os quais resultaram em instrumentos para a 

implementação do processo de enfermagem aplicados a clientelas específicas do hospital. Foi 

analisado que, principalmente para as necessidades psicobiológicas, os indicadores validados 

são semelhantes, por se tratar de necessidades comuns a todos os seres humanos, ressalvando 

algumas particularidades de faixa etária. 

Chegou-se a seguinte consideração, que ao invés de haver novamente uma ampla 

revisão de literatura para ser iniciada a validação de indicadores para escolares hospitalizados, 

o que já foi feito nas pesquisas anteriores relacionadas à elaboração de instrumentos para a 

aplicação do processo de enfermagem, devia-se considerar os indicadores já validados, que 

retratam o vocabulário científico e local da instituição, os quais foram fonte para as 

publicações de Nóbrega
(90) 

e Garcia e Cubas
(112)

. 

As referências utilizadas
(1,6,52,54,58) 

para a elaboração do Quadro 4, apresenta os 

indicadores validados em cada unidade clínica destacados por cores para haver melhor 

compreensão e visualização, são elas: rosa -Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; amarelo 

- Berçário; laranja - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; verde - Clínica Pediátrica 

(Adolescentes); azul - Clínica Pediátrica (zero a cinco anos). Os indicadores estão distribuídos 

por necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, considerando as 

Necessidades Humanas Básicas elencadas para o estudo a partir da revisão da literatura das 

classificações apresentadas por Horta
(23)

; Benedet e Bub
(89);

 Marques
(1)

; Garcia e Cubas
(91)

, 

que encontra-se no Quadro 2. 

Foi considerado também, para a construção do Quadro 4, o conhecimento aprimorado 

de estudo realizado
(77)

, em que foram analisados os instrumentos utilizados na Clínica 

pediátrica no HULW/UFPB quanto à adequação do que é sugerido internacionalmente em 

relação a coleta de informações para respaldo e documentação da assistência de enfermagem, 
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que são o i-NMDS, e a necessidade de aprimoramento do percurso metodológico, destacando a 

importância dessas pesquisas realizadas. 

 

Quadro 4 - Indicadores validados a partir das Necessidades Humanas Básicas identificadas em 

pesquisas realizadas no HULW/UFPB de acordo com a classificação proposta pelo estudo, João 

Pessoa/PB, 2015. 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO  

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

OXIGENAÇÃO 

Taquipneia; Bradpneia; Apneia; Hiperpneia; Batimento de asa do nariz; Expectoração; Ausculta pulmonar: 

murmúrios vesiculares aumentados, murmúrios vesiculares diminuídos, roncos, estertores, sibilos; Tosse; 

Secreção; Ventilação mecânica: invasiva, não invasiva; Modo: controlado, assistido/controlado; Intubação: 

orotraqueal, nasotraqueal; Obstrução do tubo; Saturação de oxigênio; Gasometria arterial; Drenagem torácica. 

Eupneica; Bradpneica; Taquipneica; Pausa respiratória; Apneia; Retração subcostal; Retração intercostal; 

Respiração irregular; Batimento de asa do nariz; Gemido expiratório; Cianose; Aspiração; Ausculta pulmonar: 

murmúrios vesiculares, roncos, sibilos, estertores. 

Ausculta respiratória: murmúrios vesiculares, ruídos adventícios, roncos, sibilos, estertores; Tipo de 

respiração espontânea, artificial; Modalidade; Eupneico; Dispneico; Apneico; Pausa respiratória; Taquipneico; 

Taquidispneico; Bradipneico; Batimento de asa do nariz; Tiragem subcostal; Tiragem intercostal; Tiragem 

esternal; Respiração irregular; Respiração periódica; Gemido expiratório; Cianose; Sangramento; 

Suplementação de O2; Aspiração de Secreções; Característica das vias aéreas superiores; Característica das 

vias aéreas inferiores. 

Eupneica; Bradpneica; Taquipneica; Dispneica; Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares; Ruídos 

adventícios; Tosse; Característica das secreções; Expectoração; Cianose; Coriza  

Eupneica; Bradpneica; Dispneica; Taquipneica; Tosse; Característica das secreções; Batimento de asa do 

nariz; Tiragem intercostal; Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares, sibilos, roncos, estertores, creptos; 

Cianose: labial, ungueal. 

HIDRATAÇÃO 

Ingestão hídrica: Volume, Frequência; Alterações do turgor cutâneo; Condições da mucosa oral; Reposição de 

Substâncias Hidroeletrolíticas; Edema; Fontanelas:deprimida, abauladas; Olhos Encovados; Choro sem 

lágrima; Acidose metabólica; Distúrbios ácido-básicos; Distúrbios eletrolíticos; Ph arterial. 

Fototerapia; Depressão de fontanela; Abaulamento de fontanela; Diurese; Drenagem de Sonda Orogástrica; 

Elasticidade da pele; Déficits hidroeletrolíticos; Olhos encovados; Eliminação de conteúdo gástrico por Via 

Oral; Venóclise. 

Rede venosa; Perfusão sanguínea: venosa preservada/prejudicada; Aceso venoso: periférico, central, 

Localização; Presença de sinais flogísticos; Ausculta cardíaca: bulhas cardíacas normofonéticas, bulhas 

cardíacas hiperfonéticas, bulhas cardíacas hipofonéticas, normocárdico, taquicárdico, bradicárdico; Ritmo 

cardíaco: regular, irregular; Perdas insensíveis: fototerapia, hipertermia, taquipneia; Fontanelas: bregmática 

normotensa; Características: deprimida, abaulada; Lambdoide: presente, ausente; Saliva; Drenagem de Sonda 

Orogástrica; características e quantidade; Elasticidade da pele.  

Estado de hidratação: Hidratada; Desidratada; Restrição hídrica: não, sim ______ml; Infusão de líquido: TRO, 

Infusão venosa; Náusea; Vômito; Sede; Edema; Rápido ganho de peso.  

Estado de hidratação: Hidratada, Desidratada, Hiper-hidratada; Restrição Hídrica: não, sim ________ml; 

Infusão de líquido: terapia de Reidratação Oral; Infusão venosa; Fontanela: abaulada, deprimida, normal; 

Reposição de substâncias hidroeletrolíticas: não, sim, quais; Risco de perdas hídricas e eletrolíticas: sim, não. 

NUTRIÇÃO 

Estado nutricional; Polifagia; Emagrecido; Anorexia; Caquético; Peso/Idade; Peso/Altura; Altura/Idade; Via 

de alimentação: oral, Terapia Nutricional Enteral (TNE), Terapia Nutricional Parenteral (TNP); Sonda 

nasogástrica; Sonda orogástrica. 
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Estado Nutricional: ganho de peso, perda de peso; Dieta: ausente, aleitamento materno exclusivo; Via oral; 

Sonda orogástrica; Via enteral; Via parenteral; Gastrostomia; Reflexos: sucção; Tipo de leite; Quantidade de 

leite; Resíduo gástrico características; Regurgitação; Genitora orientada quanto ao aleitamento materno; 

Abdome: flácido, globoso, semigloboso, tenso; Dor; Ruídos Hidroaéreos. 

Dieta: Não, Sim; via oral; Via enteral; Via parenteral; Sonda orogástrica; Gastrostomia; Tipo de leite: Materno 

ordenhado, Materno pasteurizado, Leite artificial; Resíduo Gástrico: Não, Sim, Características e quantidade; 

Regurgitação: Não, Sim, Características; Broncoaspiração: Não, Sim, Características; Reflexo de sucção: Não, 

Sim; Reflexo de deglutição: Não, Sim; Amamentação: genitora orientada; Presença de leite suficiente; 

Características do abdome: Flácido, Globoso, Semigloboso, Tenso; Dor; Presença de estomias; Alças 

intestinais delimitadas: Não, Sim; Ruído Hidroaéreo. 

Estado nutricional: Obeso, Normal, Desnutrido; Aceitação alimentar: Boa, Regular, Insuficiente; Intolerância 

Alimentar: Não, Sim; Via de administração alimentar: Oral, Sonda Nasogástrica, Sonda nasoenteral, 

Parenteral; Deglutição/Gustação adequadas. 

Estado nutricional: Obeso, Normal, Emagrecido, Caquético; Aceitação alimentar: Boa, Regular, insuficiente; 

Intolerância Alimentar: Não, Sim, A que? Via de administração alimentar: Oral, Sonda Nasogástrica, Sonda 

nasoenteral, parenteral. 

ELIMINAÇÃO 

Fezes: Quantidade, Características; Diurese: Volume, Características, Oligúria; Uso de diuréticos; Uso de 

laxante; Vômitos Estomias; Pressão intra-abdominal (PIA); Sonda vesical de alívio; Sonda vesical de demora; 

Drenos abdominais. 

Diurese: Presente, Ausente, Características; Intestinal: Presente, Ausente, Características; Ânus pérvio; Anus 

impérvio; Sangue; Uso de diurético. 

Eliminação intestinal: Mecônio, Fezes de transição, Fezes lácteas, sangue; Diurese: Não, Sim, características; 

Ânus pérvio: Sim, Não; Estimulação retal; Estomias: Ileostomia, Colostomia; Sexo masculino: Epispádia; 

Hipospádia; Fimose; Hidrocele; Hérnia inguinal; Sexo feminino: pequenos e grandes lábios edemaciados. 

Vesical: Frequência, Característica, Volume das 24 h__(ml); Retenção de urina; Lesão no órgão genital; 

Sonda Vesical de alívio; Sonda Vesical de Demora; Dor; Intestinal: Normal, Constipado___(dias); Diarreia 

Frequência___; Dor.   

Abdome: Plano, Flácido, Tenso, Distendido, Encovado, Globoso; Presença de massa (Localização); Som: 

Maciço, Submaciço, Timpânico; Vômito: Sim, Não, Frequência, Aspecto; Fezes: Ressecadas, Normal, 

Pastosa, Líquida, Frequência, Aspecto, Urina: Coloração, Frequência, Aspecto; Uso de laxante: sim, não, 

qual; Uso de diurético: sim, não, qual. 

SONO E REPOUSO 

Sonolência; Sono agitado; Usa medicamentos sedativos; Irritabilidade. 

Sono: Regular, Irregular; Agitação; Choro. 

Sono e repouso: Sono irregular, Sono regular; Choro; Agitação; Movimento descoordenado dos membros; 

Vigília. 

Horas de sono____; Sonolência; Sono agitado; Usa medicamentos sedativos; Atividade noturna; Problema 

para adormecer; Ambiente de dormir: Presença de barulho, Luz. 

Uso de medicação sedativa: Sim, Não, Qual; Auxiliares do sono: Sim, Não, Qual; Características do sono: 

insônia, sonilóquio, sonambulismo, terror noturno. 

ATIVIDADE FÍSICA/LOCOMOÇÃO 

Movimenta-se adequadamente para a idade; Deficiência física; Atrofia de membros superiores ou inferiores; 

Hemiplegia; Paralisia; Paraplegia. 

Atividade: Ativo, Hipoativo, Reativo ao manuseio; Motilidade: Hipotonia, Hipertonia, Tônus muscular 

preservado, Flacidez muscular, Movimentação e flexão dos membros; Tremores.  

Atividade: Ativo, Hipoativo; Reativo ao manuseio; Reativo ao estímulo doloroso; Sedado; Motilidade: 

Movimentação e flexão dos membros; Movimentos bruscos; Hipotonia; Tremores; Espasticidade; Hipertonia. 

Deambula; Faz exercícios regulares; Movimento adequado de todas as partes do corpo; Atrofia; Deficiência 
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Física; Deformidade óssea; Restrição de movimento; Distúrbio na marcha; Dor ao movimento; Desvio de 

coluna. 

Movimentação das articulações: Todos os membros, Apenas os Membros Inferiores, Apenas Membros 

superiores, Membro Superior Esquerdo, Membro Inferior direito, Membro Inferior Esquerdo; Trajeto da 

coluna: Cifose, Lordose, Escoliose; Presença de tumefação; Força muscular: Adequada para idade, 

Hipertonia, Hipotonia, Localização (especificar). 

SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO 

Prática sexual: Sim, Não; Doença Sexualmente Transmitida: Sim, Não Secreção: Não, Sim (especificar) 

Educação sexual: Sim, Não; Usa preservativo; Usa outros métodos anticoncepcionais 

SEGURANÇA FÍSICA E DO MEIO AMBIENTE 

Redução do nível de ruído: Manuseio cuidadoso da incubadora, Atendimento pronto dos alarmes. 

Tipo de moradia: Alvenaria, Outro; Número de cômodos; Números de pessoas que vivem no lar; Água 

encanada: Sim, Não Coleta de lixo: Sim, Não; Esgotamento sanitário: Sim, Não; Higiene do lar: Boa, Regular, 

Ruim; Ambiente seguro; Espaço para si em casa; Dorme com irmãos; Dorme sozinho. 

CUIDADO CORPORAL E AMBIENTAL 

Condições da higiene pessoal; Banho: Chuveiro, Banheira, No leito; Quantidade de banhos diários; Higiene 

bucal; Exala odores desagradáveis; Capacidade para o autocuidado. 

Higiene corporal: satisfatória, precária. 

Banho: Satisfatório, Prejudicado. 

Capacidade para o autocuidado: Sim, Não; Higiene corporal: Preservada, Prejudicada; Exala odores 

desagradáveis; Frequência de banhos diários; Higiene intima; Higiene bucal: Preservada, Gengivite, Cárie, 

Dentes quebrados, Lesões, Língua saburrosa; Couro cabeludo: Limpo, Sujo, Pediculose, Lesões, Seborreia.  

Higiene corporal: Preservada, Prejudicada; Frequência de banhos: Manhã, Tarde, Noite; Higiene intima; 

Higiene bucal: Presença de dentes, Ausência de dentes, Cárie, Dentes quebrados, Gengivite, Lesões, Couro 

cabeludo: Sujo, Limpo, Pediculose, Miíase, Seborreia, Alopecia, Lesões. 

INTEGRIDADE FÍSICA 

Infusões venosas; Equimoses; Irritações cutânea; Mancha; Palidez; Pele seca; Característica da pele; Cor da 

pele; Presença de lesões; Condições da mucosa; Mucosa ressecada; Mucosa hidratada; Turgor cutâneo 

diminuído; Condições do couro cabeludo; Hematomas; Ictérica; Dermatite de contato. 

Integridade da pele: íntegra, ruptura, Local e características; Características da pele: lisa, brilhante, grosseira, 

descamação, palidez, icterícia (zona), pletora, equimose, verniz caseoso, escoriação, mílium sebáceo, 

lanugem, mancha mongólica, eritema tóxico, hemangioma, edema, flebite, Hiperemia, petéquias; Coto 

umbilical: gelatinoso, desidratação, mumificado, sinais flogísticos; Cicatriz umbilical.  

Integridade da pele: Íntegra; Ruptura local (especificar); Mucosa: Íntegra, Ruptura local (especificar); Pele: 

Normocorada, Ictérica, Pálida, Pletórica, Hiperemiada, Escoriação, Flebite, Irritada, Descamação, Bolhas, 

Pústulas, Lanugem, Mílium sebáceo, Verniz caseoso, Mancha mongólica, Eritema tóxico, Hemangioma, 

Equimose (localização); Coto umbilical: Gelatinoso, Desidratado, Mumificado; Cicatrização umbilical: 

Eficaz, Ineficaz, Sinais flogísticos. 

Coloração da pele: Normocorada, Hipocorada, Hipercorada, Manchas, Hematoma, Irritação cutânea, Seca, 

Prurido; Turgor e elasticidade: Normal, Diminuído; Equimoses; Hiperemia; Condições da Mucosa: Úmida, 

Ressecada, Presença de lesões. 

Condições da pele: Nódulo, Tumor, Bolha, Pústula, Equimose, Hematoma, Petéquias, Erisipela, Celulite 

(localização) Outras Lesões (especificar) Coloração da pele: Hipocorada, Normocorada, Hipercorada, Ictérica, 

Pálida; Condições da Mucosa: Úmida, ressecada, placas, fissuras, Outras lesões. 

REGULAÇÃO: CRESCIMENTO CELULAR E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

Crescimento e Desenvolvimento compatível com a idade: Sim, Não; Genitália adequada para a idade: Sim, 

Não Menarca/espermarca ____anos Data da Última Menstruação__/__/__; Duração do ciclo ___ dias; 

Dismenorreia. 

Desenvolvimento motor: Apoia o corpo com os braços, Senta, Arrasta-se, Engatinha, Fica de pé com apoio, 



64 

 

Fica de pé sem apoio, Deambula com apoio, Deambula sem apoio, Crescimento e Desenvolvimento 

compatível com faixa etária: Sim, Não. 

REGULAÇÃO VASCULAR 

Pulso: Tipo, Ritmo cardíaco; Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas; Perfusão periférica; Cianose periférica; 

Cianose central; Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP); Cateter Venoso Central; Choque. 

Rede venosa: Preservada, Prejudicada; Perfusão periférica: Preservada; Prejudicada; Acesso venoso local 

(especificar); Ausculta Cardíaca: Bulhas cardíacas (especificar), Ritmo cardíaco (especificar); Sopros; 

Taquicardia; Bradicardia; Edema. 

Normotenso; Hipotenso; Hipertenso; Perfusão Periférica: Preservada, Diminuída; Rede Vascular Periférica: 

Preservada, Comprometida; Doença cardiovascular: não, sim (especificar). 

Doença Cardiovascular: Sim, Não, Qual; Perfusão Periférica: Preservada; Diminuída; Doença 

Cerebrovascular: Sim, Não Qual; Rede Vascular Periférica: Comprometida, Preservada; Edema: Ausente, 

Presente, Localização. 

REGULAÇÃO TÉRMICA 

Alteração no sistema de termorregulação; Presença de tremores; Rubor; Elevação extrema na temperatura 

corporal; Redução na temperatura corporal. 

Normotermia; Hipertermia; Hipotermia. 

Normotermia; Hipotermia; Hipertermia; Aquecimento corporal; Temperatura da incubadora:__°C 

Normotérmica; Hipotérmica; Hipertérmica; Tremores; Calafrios; Sudorese.  

Hipotérmica; Normotérmica; Hipertérmica; Tremores; Calafrios; Sudorese. 

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA 

Consciente; Orientado; Letárgico; Confuso; Sonolento; Obnubilado; Torporoso; Condições da Pupila; Crises 

Convulsivas; Diminuição nos Reflexos e Atividades Motoras; Delírios; Desorientações; Pressão Intracraniana 

(PIC); Reflexo de Moro; Irritabilidade paradoxal; Irritabilidade meníngea; Rigidez de nuca; Escala de coma 

de Glasgow adaptada para crianças: Abertura ocular:____, Resposta Verbal - Crianças maiores: 

_____Resposta Verbal - Lactentes e crianças pequenas:___Resposta Motora: _____ 

Reflexos: Moro, Preensão palmar, Preensão plantar, Babinsk, Busca, Marcha, Sucção, Deglutição. 

Reflexos: Moro, Preensão palmar e plantar, Babinski, Marcha, Tônico assimétrico do pescoço. 

Nível de consciência: Consciente, Inconsciente, Orientado, Desorientado, Delírios; Responde a estímulos: 

Verbais, Sensitivos; Doença cerebral: Não, Sim (especificar); Crises convulsivas: Não, Sim; Cefaleia; 

Capacidade de atenção e julgamento; Intoxicação (especificar). 

Nível de consciência: consciente, inconsciente, orientada, desorientada; Responde a estímulos: verbais 

sensitivos; Crises convulsivas: sim, não, Episódio; Reflexos: sucção, moro, tônico-cervical, preensão, marcha, 

Babinsk; Compatibilidade dos reflexos para idade: sim, não. 

REGULAÇÃO HORMONAL 

Mamas: Simétrica, Assimétrica; Menstruação: Intervalo: ___, Duração: ___, Intensidade: ____; Dismenorreia; 

Corrimento vaginal; Polução noturna, Alteração no crescimento. 

Hipoglicemia; Hiperglicemia; Hiperbilirrubinemia; Pseudomestruação; Hipertrofia de grandes lábios. 

Hipertrofia de grandes lábios; Mamas ingurgitadas; Pseudomestruação.  

Doença endócrina: Não, Sim (especificar). 

Alterações das características sexuais: Sim, Não (especificar); Doença endócrina: Não, Sim (especificar). 

REGULAÇÃO IMUNOLÓGICA 

Alergias; Calendário vacinal: Completo, Incompleto; Susceptibilidade a infecções; Sepse.  

Calendário Vacinal: Completo, Incompleto; Vacinas faltosas (especificar); Alergias: Não; Sim (especificar); 

Doenças no sistema imunológico: Não, Sim (especificar). 
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Alergias: Sim, Não (especificar); Calendário vacinal: completo para a idade, incompleto; Vacinas faltosas; 

Doenças do Sistema Imunológico (especificar). 

SENSOPERCEPÇÃO 

Fotofobia; Cegueira; Diplopia; Ptose; Conjuntivas ictéricas; Comprometimento da visão; Deficiência auditiva 

Comportamento não verbal de dor; Início da dor, Localização, Intensidade, Duração, Periodicidade dos 

episódios dolorosos; Tato; Paladar; Escala de dor: Escala de Sedação de Ramsay: Grau 1 Ansioso, Agitado; 

Grau 2 Cooperativo, orientado e tranquilo; Grau 3 Dormindo, sonolento e respondendo fácil a comandos; 

Grau 4 Dormindo, respondendo a estímulos na glabela; Grau 5 Dormindo e respondendo lentamente à pressão 

na glabela; Grau 6 Dormindo e não respondendo à pressão na glabela. 

Reflexo de piscar os olhos ao estímulo luminoso; Resposta motora a estímulos; Reage ao som de baixa 

frequência; Reage ao toque; Sucção ávida; Reage ao toque. 

Reflexo de piscar os olhos ao estímulo luminoso; Reage ao som de alta frequência (Ex.: bombas de infusão e 

ventiladores mecânicos); Reage ao som de baixa frequência (Ex.: canções e voz materna); Atividade motora: 

preservada ao manuseio, diminuída; Reflexo de busca. 

Condição da visão: Olhos: Simétricos, Assimétricos; Aspecto das Conjuntivas (especificar); Capacidade de 

focalizar objetos a pequena ou longa distância; Condição da audição: Normal, Diminuída; Comunicação 

adequada; Dificuldade de comunicação; Sensibilidade à dor: Comportamento não verbal de dor, Verbalização 

de dor; Sensação tátil comprometida; Localização e frequência da dor. 

Condição da visão: Acompanha objetos com o olhar, Capacidade de coordenar o globo ocular, Capacidade de 

focalizar objetos a pequena distância, Estrabismo; Olhos: Simétricos, Assimétricos; Condição da audição: 

Gira a cabeça em direção aos sons; Presença de reflexo cocleo-palpebral; Muco no canal auditivo; Cerúmen 

no canal auditivo; Condição da gustação (especificar); Sensibilidade à dor: comportamento não verbal de dor, 

verbalização de dor, Sensação tátil comprometida. 

TERAPÊUTICA 

Vínculo mãe-filho; Visita dos pais; Ligação afetiva; Informação sobre o bem-estar do Recém-nascido. 

Vínculo mãe-filho: Estabelecido, frágil; Ligação afetiva: Incentivada através do toque dos pais; Visita dos 

pais; Informação: patologia. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

COMUNICAÇÃO 

Distúrbios na fala; Mutismo; Uso da linguagem não verbal: Choro, Expressão facial. 

Expressão facial: Sorriso, Franzir de testa, Amor, Carinho, Acolhimento, Delicadeza; Direitos constitucionais 

dos pais frente à hospitalização; Necessidade dos pais de informações. 

Expressão facial: Tranquilo, Inquietação, Dor, Choro, Franzir da testa, Sorriso. 

Distúrbio da fala: Mutismo, Afasia, Compreende comandos: Verbais, Não verbais; Linguagem da criança: 

Verbal, Não verbal. 

GREGÁRIA 

Os pais demonstram sentimentos de amor, carinho, acolhimento e delicadeza. 

RECREAÇÃO E LAZER 

Ouvi histórias contadas pelos familiares; Pinta desenhos com tinta ou lápis de cor; Tem desejo de participar 

das atividades recreativas oferecidas; Atividade desenvolvida (especificar); Participa das atividades; Não 

participa das atividades. 

Usa meios eletrônicos para comunicação; Participa de atividades em grupo; Pratica esportes.  

Participa das atividades de recreação: Sim, Não Motivo (especificar). 

SEGURANÇA EMOCIONAL 

Distúrbios na fala; Mutismo; Uso da linguagem não verbal: Choro; Expressão facial. 

Incentivo: Som da voz materna, Toque materno; Posicionamento: Posição fetal; Procedimentos dolorosos: 
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Toque, Sucção não nutritiva. 

Sentimentos e Comportamentos: Felicidade, Confiança, Enfrentamento, Valoriza-se, Estabilidade emocional, 

Agitação, Agressividade, Ansiedade, Apatia, Choro, Depressão, Irritabilidade, Medo. 

Sentimentos e Comportamentos: Ansiedade, Apatia, Depressão, Agressividade, Irritabilidade, Insegurança, 

Medo, Verbalização de figuras imaginárias. 

AMOR, ACEITAÇÃO 

Toque dos pais; Responde ao som da voz materna; Redução de ruídos ambientais; Satisfação afetiva; 

Tranquilidade; Serenidade; Presença de pessoa significativa. 

Serenidade; Irritabilidade; Manifestações de carências afetivas (especificar).  

Amado pela família; Conflito com a família; Tem amigos; Isolamento social. 

Verbaliza falta de familiares; Evita familiares; Agarra-se a acompanhante na presença de outras pessoas. 

AUTOESTIMA, AUTOCONFIANÇA, AUTORRESPEITO 

Aceita as modificações físicas (especificar). 

LIBERDADE E PARTICIPAÇÃO 

Sugestões para o plano de cuidados (especificar). 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E APRENDIZAGEM 

Necessidade dos pais de informações. 

Respeito à autonomia dos pais; Informação e esclarecimento sobre: ambiente, rotina, normas. 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, comunidade, igreja, sistema de saúde): 

Sim, Não; Procura tratamento adequado; Conhece seu estado de saúde: Sim, Não; Participa do regime 

terapêutico: Sim, Não; Situações que interferem na não adesão do regime terapêutico (especificar).  

EDUCAÇÃO ESCOLAR (não contemplado) 

AUTORREALIZAÇÃO (não contemplado) 

CRIATIVIDADE 

Desenvolve trabalhos manuais ou que use a criatividade (especificar). 

NECESSIDADE PSICOESPIRITUAL 

RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE 

 (espaço em branco para especificar) 

Religião: Católica, Evangélica, Testemunha de Jeová, Outra (especificar); Batismo: pais expressam o desejo 

do batismo; Necessidade de conforto espiritual: Sim, Não. 

Religião (especificar); Necessita de um líder espiritual ou de atividades religiosas (especificar). 

Fonte: Instrumentos para documentação do processo de enfermagem do HULW, João Pessoa, 2015.  

Legenda: Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica,  Bercário,  Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal,  Clínica Pediátrica (Adolescentes),  Clínica Pediátrica (0-5 anos). 

 

Os indicadores apresentados nos Quadros 3 e 4 passaram por análise da pesquisadora 

e, a partir do embasamento na literatura pertinente para a faixa etária do estudo, foram 

selecionados para fazer parte do instrumento - Versão 1, que foi validado para a fase de coleta 

de dados e também para contribuir com as demais fases do processo de enfermagem e da 

pesquisa. Para melhor sintetizar esta etapa, foi elaborado um mapa conceitual, como demostra 

a Figura 8 a seguir: 
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Figura 8: Modelo esquemático da Etapa 1, João Pessoa/PB, 2015. 

 

 

Fonte: Marques, 2015. 
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A apresentação/formatação do instrumento - Versão 1 segue o modelo do instrumento 

validado para adolescentes hospitalizados (ANEXO 1)
(1,79) 

e para crianças na faixa etária de 

de zero a cinco anos
(6) 

(ANEXO 2), os quais são utilizados na Clínica Pediátrica do HULW. 

Ressalta-se que os instrumentos que serviram de modelo foram analisados a partir de 

um estudo descritivo e comparativo com o Conjunto Internacional de Dados Mínimos de 

Enfermagem
(77)

 realizado para fornecer embasamento científico para elaboração desta tese. 

 Analisados os instrumentos aplicados na Clínica Pediátrica do HULW, identificou-se 

que os elementos propostos pelo i-NMDS, os quais devem minimamente ser coletados para 

gerar informações relevantes para a clientela assistida pela Enfermagem, não foram 

efetivamente considerados, pois eles não foram elaborados com esse embasamento. Dos 

elementos avaliados pertencentes à proposta do i-NMDS, o instrumento para adolescentes 

hospitalizados contemplou 12 e o instrumento para crianças de zero a cinco anos apresentou 

sete. Conclui-se que os históricos de enfermagem analisados não contemplam, na sua 

totalidade, os dados do i-NMDS
(77)

. 

Diante deste resultado, e a partir do aprimoramento quanto ao desenvolvimento de 

históricos e de instrumentos para aplicação de todas as fases do processo de enfermagem, 

ressalta-se a importância da utilização da linguagem padronizada de enfermagem para 

planejar a assistência, documentar as atividades, identificar e mensurar os resultados da 

prática, levando em consideração as pesquisas nacionais e internacionais, que visam 

contribuir com o desenvolvimento da Enfermagem. Optou-se por apresentar o instrumento - 

Versão 1 na formatação a seguir por facilitar a visualização dos indicadores, sua inserção na 

necessidade pertinente e diminuição da apresentação do instrumento, pois instrumentos 

extensos desencorajam a participação do colaborador.  

O instrumento - Versão 1 buscou contemplar os dados do i-NMDS em suas categorias 

e itens. Os itens do serviço estão demonstrados na identificação do serviço por meio da 

identificação do hospital e da clínica do atendimento da criança, apresentados pelas 

logomarcas padronizadas pela instituição e que também mostram a natureza da instituição, 

que são os dados sobre o tipo de pagamento pelo serviço prestado, o hospital é público e 

pertencente ao Sistema Único de Saúde-SUS. Para que o cliente ser atendido é necessário que 

ele possua número do registro único, que especificamente para a clientela do hospital são os 

números do Cartão Nacional de Saúde-CNS e o número do prontuário cadastrado 

individualmente para os usuários dos serviços, cujos registros são obrigatórios; Data da 

admissão e data da alta, no instrumento foi colocada apenas a data de admissão, porém, a 

data da alta é registrada em outro momento, pois este instrumento é aplicado no momento da 
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admissão do paciente e durante a avaliação da assistência de enfermagem na hospitalização; O 

Número de registro único do profissional de enfermagem, que, no Brasil, é o número do 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e que legalmente deve ser carimbado e 

assinado. Para que haja a identificação real do profissional que fez o atendimento, encontra-se 

no final do instrumento. Os Dados de encaminhamento do cliente estão contemplados nas 

informações sobre a clínica e enfermaria que se encontra internado.  

Os itens demográficos do i-NMDS que minimamente devem ser coletados são: 

identificação pessoal; data de nascimento; sexo; raça/etnia e residência.  A identificação é 

realizada pelo registro do nome completo da criança, idade em anos completos, data de 

nascimento, sexo e raça/etnia. Os dados sobre a residência são feitos por meio do registro de 

endereço completo. Além desses, foram acrescentadas as informações para serem coletadas 

sobre os dados demográficos do responsável, como sua identificação, idade, parentesco ou 

vínculo e número de algum documento de identificação, já que é direito da criança o 

acompanhamento em tempo integral de um responsável; a escolaridade da criança e a 

procedência, por se tratar de crianças em idade escolar hospitalizadas e também informações 

sobre as internações anteriores e queixa principal, em que são coletadas as seguintes 

informações: se é portador de doença crônica, se realizou cirurgia, se já foi hospitalizado, qual 

o diagnóstico médico e a queixa atual para a internação. 

Os itens do cuidado de enfermagem são os dados que contribuem para elencar os 

diagnósticos, intervenções, resultados e intensidade do cuidado de enfermagem, que na 

fase de coleta de dados são os indicadores relevantes para a clientela deste estudo, baseado na 

Teoria das NHB, e que são utilizados para a elaboração dos enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem utilizando a CIPE
®(112)

. Foram considerados os 

dados objetivos/mensuráveis, que são obtidos no exame físico, e que servem para validar as 

observações realizadas pelo enfermeiro, como: temperatura, frequência respiratória, 

frequência cardíaca, pressão arterial, peso, altura, glicemia capilar e saturação de oxigênio 

como dados pertencentes aos itens do cuidado. 

A elaboração do instrumento - Versão 1 foi realizada para apresentação dos 

indicadores a fim de que fossem validados por enfermeiras assistenciais e docentes, para fazer 

parte do histórico de enfermagem para a fase de coleta de dados. Após a validação, esses 

indicadores serviram para a construção da segunda parte do instrumento para aplicação do 

processo de enfermagem, no qual estão apresentados os principais enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para escolares hospitalizados. A etapa 

de validação deste instrumento está descrita a seguir: 
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INSTRUMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM- 

VERSÃO 1 

 

 

 

Data de admissão:___/___/_____ Prontuário_______________ CNS _______________ Enfermaria:_______ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLAR 

Nome:________________________________________________Idade:_____Data de Nascimento: __/__/______ 

Sexo: M F Raça/Etnia: ______________ Escolaridade: __________________Procedência: _________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________________________ 
Responsável: __________________________________________________________________Idade: __________ 
Parentesco: _______________________N

o
 de documento do responsável:________________________________ 

INTERNAÇÕES ANTERIORES/QUEIXA PRINCIPAL 

Doença crônica: Não Sim _________ Cirurgia e hospitalização: Não Sim _____________________________ 
Diagnóstico Médico: __________________ Queixa atual: ______________________________________________ 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

T:__
o
C; FR:___irpm; P:___bpm; FC: ___bpm; PA:____mmHg; Peso:__Kg; Alt:___m GC: ___mg/dl; SatO2:______%;  

Oxigenação Eupneia; Taquipneia; Bradpneia; Apneia; Expectoração; Característica das secreções; Ausculta 
respiratória: Murmúrios vesiculares; Ruídos adventícios, Tosse; Secreção; Suplementação de O2; 
Saturação de oxigênio; Gasometria arterial; Drenagem torácica; Cianose: labial, ungueal. 

Hidratação Estado de hidratação: Hidratada; Desidratada; Ingestão hídrica: Volume, Frequência; Restrição 
hídrica: Não, Sim ______ml; Alterações do turgor cutâneo; Elasticidade da pele; Condições da 
mucosa oral; Edema; Olhos Encovados; Diurese; Acesso venoso: periférico, central; Infusão de 
líquido: TRO, Infusão venosa; Reposição de Substâncias Hidroeletrolíticas; Náusea; Vômito; Sede; 
Rápido ganho de peso. 

Nutrição Aceitação alimentar: Boa, Regular, insuficiente; Estado nutricional: Obeso, Normal, Desnutrido, 
Emagrecido, Caquético, Anorexia; Intolerância Alimentar: Não, Sim; Via de administração 
alimentar: Oral, Sonda Nasogástrica, Sonda nasoenteral, Parenteral; Dieta zero; 
Deglutição/Gustação adequadas; Resíduo gástrico características; Ruídos Hidroaéreos; Presença 
de estomias. 

Eliminação Diurese: Presente, Ausente, Frequência, Volume, Volume das 24 h__(ml); Características; 
Oligúria; Uso de diuréticos; Fezes: Presente, Ausente, Quantidade, Características; Diarreia 
Frequência___; Constipado___(dias); Uso de laxante; Vômitos; Estomias; Sonda Vesical de alívio; 
Sonda vesical de demora; Drenos abdominais; Retenção de urina; Dor. 

Sono e repouso Horas de sono____; Sono e repouso: Sono irregular, Sono regular; Sonolência; Sono agitado; Usa 
medicamentos sedativos; Irritabilidade; Problema para adormecer; Ambiente de dormir: 
Presença de barulho, Luz. 

Atividade física Deambula; Faz exercícios regulares; Movimentação e flexão dos membros; Movimenta-se 
adequadamente para a idade; Deficiência física; Atrofia de membros superiores ou inferiores; 
Hemiplegia; Paralisia; Paraplegia; Espasticidade; Hipertonia; Restrição de movimento; Distúrbio 
na marcha; Dor ao movimento; Desvio de coluna; 

Sexualidade e 
reprodução 

Educação sexual: Sim, Não. 

Segurança física e do 
meio ambiente 

Tipo de moradia: Alvenaria, Outro; Número de cômodos; Números de pessoas que vivem no lar; 
Água encanada: Sim, Não Coleta de lixo: Sim, Não; Esgotamento sanitário: Sim, Não; Higiene do 
lar: Boa, Regular, Ruim; Ambiente seguro; Espaço para si em casa; Dorme com irmãos; Dorme 
sozinho. 

Necessidade de 
cuidado corporal e 
ambiental 

Capacidade Para o autocuidado; Higiene corporal: Preservada, Prejudicada; Banho: Satisfatório, 
Prejudicado, Chuveiro, No leito; Frequência de banhos diários; Higiene bucal: Preservada, 
Gengivite, Cárie, Dentes quebrados, Lesões, Língua saburrosa; Higiene intima; Exala odores 
desagradáveis; Couro cabeludo: Limpo, Sujo, Pediculose, Lesões, Seborreia. 

Integridade física Pele: Cor, Turgor e elasticidade, Íntegra; Presença de lesões (especificar, exemplo: Nódulo, 
Tumor, Bolha, Pústula, Equimose, Hematoma, Petéquias, Erisipela, Celulite); Mucosa: Íntegra, 
Úmida, Ressecada, Presença de lesões (especificar); Condições do couro cabeludo; Hematomas; 
Prurido; Infusões venosas; 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica 

Histórico de Enfermagem- Escolar- 6-12 anos 
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Regulação: 
crescimento celular e 
desenvolvimento 
funcional 

Crescimento e Desenvolvimento compatível com a idade: Sim, Não; Genitália adequada para a 
idade: Sim, Não Menarca/espermarca ____anos Data da Última Menstruação__/__/__; Duração 
do ciclo ___ dias; Dismenorreia. 

Regulação Vascular Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas (especificar); Ritmo cardíaco (especificar); Taquicardia; 
Bradicardia; Normotenso; Hipotenso; Hipertenso; Perfusão periférica: Preservada; Prejudicada; 
Cianose periférica; Cianose central; Rede venosa: Preservada, Prejudicada; Acesso venoso local 
(especificar); Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP); Cateter Venoso Central; Choque; 
Edema; Doença cardiovascular: Não, Sim (especificar). 

Regulação térmica Normotérmica; Hipotérmica; Hipertérmica; Tremores; Calafrios; Sudorese; Rubor. 

Regulação Neurológica Nível de consciência: Consciente, Inconsciente, Orientado, Desorientado, Letárgico, Confuso, 
Sonolento, Obnubilado, Torporoso; Condições da Pupila; Crises Convulsivas: Não, Sim; 
Diminuição nos Reflexos e Atividades Motoras; Delírios; Responde a estímulos: Verbais, 
Sensitivos; Doença cerebral: Não, Sim (especificar); Capacidade de atenção e julgamento; 
Intoxicação (especificar); Cefaleia. 

Sensopercepção Condição da visão: Olhos: Simétricos, Assimétricos; Aspecto das Conjuntivas (especificar); 
Comprometimento da visão; Condição da audição: Normal, Diminuída; Deficiência auditiva; 
Distúrbios na fala; Mutismo; Comportamento não verbal de dor; Verbalização de dor; Início da 
dor, Localização, Intensidade, Duração, frequência da dor; Tato; Sensação tátil; Paladar; Escala de 
dor; Dificuldade de verbalização da dor. 

Terapêutica e de 
Prevenção 

Vínculo mãe-filho: Estabelecido, frágil; Ligação afetiva; Informação: patologia. 

Comunicação Expressão facial: Tranquilidade, Inquietação, Dor, Choro, Franzir da testa, Sorriso; Direitos 
constitucionais dos pais frente à hospitalização; Necessidade dos pais de informações. 

Gregária Os pais demonstram sentimentos de amor, carinho, acolhimento e delicadeza. 

Recreação e lazer Participa das atividades de recreação: Sim, Não Motivo (especificar); Usa meios eletrônicos para 
comunicação; Participa de atividades em grupo; Pratica esportes.  

Segurança emocional Sentimentos e Comportamentos: Felicidade, Confiança, Enfrentamento, Valoriza-se, Estabilidade 
emocional, Agitação, Agressividade, Ansiedade, Apatia, Choro, Irritabilidade, Depressão, Medo.  

Amor e aceitação Presença de pessoa significativa; Amado pela família; Verbaliza falta de familiares; Evita 
familiares; Serenidade; Irritabilidade; Manifestações de carências afetivas (especificar). 

Autoestima, 
Autoconfiança, 
Autorrespeito 

Aceita as modificações físicas (especificar). 

Liberdade e 
Participação 

Sugestões para o plano de cuidados (especificar). 

Educação para a saúde 
e aprendizagem 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, comunidade, igreja, sistema 
de saúde): Sim, Não; Conhece seu estado de saúde: Sim, Não; Participa do regime terapêutico: 
Sim, Não; Situações que interferem na não adesão do regime terapêutico (especificar). 
Necessidade dos pais de informações; Respeito à autonomia dos pais; Informação e 
esclarecimento sobre: ambiente, rotina, normas. 

Criatividade Desenvolve trabalhos manuais ou que use a criatividade (especificar). 

Religiosidade e 
espiritualidade 

Religião (especificar); Necessidade de conforto espiritual: Sim, Não; Necessita de um líder 
espiritual ou de atividades religiosas (especificar). 

IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA, INTERCORRÊNCIAS ou OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

Enfermeira: COREN: Data: 
______/______/______ 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 
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4.4.2 Validação do instrumento para aplicação do processo de enfermagem - Versão 1 

 

Para que haja acurácia e verificação dos fenômenos observados na prática clínica, os 

estudos de validação são essenciais
(113)

, porém, para haver validação, é necessária a escolha 

de experts sobre determinada temática para existir a projeção da realidade a que se deseja 

pesquisar.  

Estudo realizado para avaliar os critérios de seleção de experts utilizados em pesquisas 

de validação concluiu que, para que sejam selecionados os experts, deve-se buscar o 

direcionamento dos critérios com os objetivos propostos, considerar as limitações da temática, 

respeitar requisitos necessários, usar critérios claros e justificar as razões para utilização dos 

critérios
(113)

, pois não há um consenso específico na literatura sobre a padronização de escolha 

dos experts, bem como a dificuldade de atingir a pontuação necessária para a participação 

destes quando utilizados
(114)

. Critérios não adequados para seleção de experts podem limitar 

os estudos e interferir na fidedignidade dos resultados, pois se deve levar em consideração a 

experiência, conhecimento, habilidade e prática do enfermeiro para aumentar a confiabilidade 

dos resultados
(115)

. 

Esta etapa contou com a colaboração de enfermeiras assistenciais que trabalham na 

Clínica Pediátrica do HULW/UFPB e docentes do Departamento de Enfermagem de Saúde 

Pública e Psiquiatria da UFPB, responsáveis pela disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde 

da Criança e do Adolescente I e II, para realizarem a validação dos indicadores e apresentação 

do instrumento - Versão 1. 

Para a participação das enfermeiras assistências e docentes na pesquisa, foi pedido à 

anuência destas por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE 1). Os critérios de inclusão foram: enfermeiras que concluíram a 

graduação há mais de cinco anos; enfermeiras que atuem na área de Pediatria há pelo menos 

dois anos; enfermeiras que possuam pós-graduação; enfermeiras que possuam experiência 

com pesquisas; enfermeiras que possuam conhecimento sobre processo de enfermagem e 

sistematização da assistência de enfermagem; enfermeiras que utilizam os Históricos de 

enfermagem da Clínica Pediátrica do HULW/UFPB. E como critérios de exclusão: 

enfermeiras que estivessem em gozo de férias ou licença no período da coleta de dados; 

enfermeiras que não devolvessem o instrumento no prazo de trinta dias a contar da data da 

entrega.  

Embora não tenha sido um critério de inclusão a titulação de mestre em 

enfermagem
(114)

 para participação da pesquisa, das oito enfermeiras que atuavam na Clínica 
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Pediátrica no período da pesquisa, três enfermeiras não possuíam a titulação de mestre, todas 

as outras são mestres, mestrandas, doutoras ou doutorandas e possuem pós-graduação Lato 

Sensu. Porém, foi priorizada a experiência profissional mínima de dois anos para a validação 

do conteúdo do instrumento, para que fossem contempladas todas as enfermeiras assistenciais 

para participarem da amostra, já que é de grande relevância a prática clínica em relação à 

tomada de decisão e o tempo de atuação clínica para que seja considerada perita no 

assunto
(116)

. Com relação às docentes, elas minimamente já possuem o título de mestre para 

atuação profissional.  

O instrumento foi entregue às enfermeiras assistenciais e docentes para que elas 

pudessem avaliar a relevância, pertinência, representatividade, clareza, contribuição, repetição 

de indicadores e a apresentação do instrumento. De forma individual, após contato prévio, foi 

programado o horário para que a coleta de dados fosse realizada sem interrupções das 

atividades do plantão. Essa fase da pesquisa ocorreu entre os meses de julho a setembro de 

2014. 

A pesquisadora ficou à disposição durante a coleta de dados para esclarecer quaisquer 

dúvidas, atenta para que não houvesse indução de informações a fim de não interferir na 

análise dos indicadores pertinentes para cada necessidade. Salienta-se a facilidade para adesão 

da enfermeira à coleta de dados, já que possuíam familiaridade com os outros instrumentos 

elaborados para a Clínica Pediátrica, associada à necessidade de que todas as faixas etárias 

que fossem contempladas com instrumento contribuíssem para a aplicação do processo de 

enfermagem. A dificuldade foi o agendamento do horário prévio com as enfermeiras, já que 

algumas apenas trabalham no turno da noite. 

Ao entregar os instrumentos, foi pedido que as colaboradoras do estudo marcassem os 

indicadores que deveriam ser excluídos caso fossem considerados não relevantes, e os 

indicadores considerados relevantes deveriam ficar sem nenhuma marcação. Foram aceitas 

sugestões e justificativas de retirada ou inclusão de indicadores, os quais deveriam ser escritos 

no próprio instrumento. 

Após o recebimento dos instrumentos, eles foram conferidos quanto ao completo 

preenchimento e classificados por ordem de recebimento para inclusão e construção do banco 

de dados. Os indicadores que foram classificados como relevantes, receberam peso “1” e não 

relevantes – peso “0”. Os indicadores que alcançaram Índice de Concordância (IC) igual ou 

maior que 0.80 foram validados, e os indicadores com IC inferior a 0.80 não foram 

considerados para inclusão no Instrumento - Versão 2. As sugestões de inclusão foram 

avaliadas e inseridas dependendo do Índice de Concordância e da relevância para o estudo.  
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Após avaliação da Banca do Exame de Qualificação da Tese de Doutorado, em 

outubro de 2014, foram feitas sugestões relevantes, uma delas foi a inclusão da necessidade 

de educação escolar, por ser de direito da criança hospitalizada, o acompanhamento do 

currículo escolar e não haver prejuízo do ensino regular, principalmente se esta criança 

precisar de hospitalização prolongada, fato que ocorre frequentemente para as crianças 

portadoras de doenças crônicas.  

Acrescentou-se esta necessidade na revisão de literatura, a qual foi incluída no 

instrumento -Versão 2, por isso, foram inseridos os indicadores pertinentes, para fins de 

andamento da pesquisa, para que não houvesse divergências em sua apresentação. Este passou 

por validação do conteúdo e aparência pelas enfermeiras que participaram desta fase, no 

período de 02/02/2015 a 27/02/2015, a fim de que elas concordassem com as alterações 

ocorridas na Versão 1 e pudessem dar sugestões para posterior prosseguimento da pesquisa de 

acordo com Etapa descrita anteriormente na Figura 7. 

 

4.4.2.1 Análise e discussão dos resultados da validação do instrumento para 

aplicação do processo de enfermagem - Versão 1 

 

Participaram da etapa de validação do instrumento – Versão 1 oito enfermeiras 

assistenciais e docentes da Clínica Pediátrica do HULW/UFPB. Quanto à caracterização das 

colaboradoras, todas são do sexo feminino, com idade entre 34 a 58 anos, com experiência 

profissional variando de dez a mais de 25 anos. Quanto à qualificação, uma possui doutorado, 

duas são doutorandas, uma é mestre, uma mestranda e três são especialistas. Três enfermeiras 

exercem as funções de enfermeiras assistenciais e enfermeiras docentes, vinculadas à 

Universidade Federal da Paraíba. 

Foram apresentados no instrumento – Versão 1, 301 indicadores referentes aos itens 

do serviço, itens demográficos e itens do cuidado descritos anteriormente neste estudo, dos 

quais 288 (95,68%) alcançaram o Índice de Concordância (IC) igual ou acima de 0.80 e 13 

(4,31%) indicadores não foram validados, por apresentarem IC inferior a 0,80. Dos 288 

indicadores validados, nove são referentes aos itens do serviço, 16 aos itens demográficos e 

263 pertencem aos itens do cuidado. Os indicadores estão apresentados no Quadro 5, com o 

valor correspondente ao IC.  
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Quadro 5- Apresentação dos Índices de Concordância (IC) dos indicadores avaliados por enfermeiras 

assistenciais e docentes do instrumento -Versão 1, João Pessoa, 2015. 
Dados do Serviço  

1. Identificação do hospital 1,0 

2. Natureza do pagamento (público) 1,0 

3. Clínica do atendimento 1,0 

4. Data de admissão 1,0 

5. Número do prontuário 1,0 

6. Número do Cartão Nacional de 

Saúde-CNS 

1,0 

7. Enfermaria 1,0 

8. Assinatura do enfermeiro do 

atendimento 

1,0 

9. Número de registro profissional 

(COREN) 

1,0 

Dados de Identificação do Escolar IC 

10. Nome 1,0 

11. Idade 1,0 

12. Data de Nascimento 1,0 

13. Sexo: M F  1,0 

14. Raça/Etnia 0,87 

15. Escolaridade 1,0 

16. Procedência 1,0 

17. Endereço  1,0 

18. Responsável 1,0 

19. Idade Responsável 1,0 

20. Parentesco  1,0 

21. Número do documento 

responsável 

0,87 

      Internações anteriores/queixa principal 

22. Doença Crônica: Não Sim 

23. Cirurgia e Hospitalização Não 

Sim 

24. Diagnóstico Médico 

25. Queixa Atual 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Necessidades Humanas Básicas  

Dados mensuráveis IC 

26. Temperatura – T 
o
C____ 1,0 

27. Frequência Respiratória 

(Incursões respiratórias por 

minuto) – FR (irpm) 

1,0 

28. Pressão Arterial –PA ___mmHg 1,0 

29. Peso (quilograma)- P___Kg 1,0 

30. Altura em metro- Alt___m 1,0 

31. Glicemia Capilar- GC ____ 1,0 

32. Saturação de Oxigênio–Sat O2 ___% 1,0 

Necessidade de Oxigenação IC 

33. Eupneia 1,0 

34. Taquipneia 1,0 

35. Bradpneia 1,0 

36. Apneia 1,0 

37. Expectoração 1,0 

38. Característica das secreções 1,0 

Ausculta respiratória:  

39. Murmúrios vesiculares 

40. Ruídos adventícios 

 

1,0 

1,0 

41. Tosse 1,0 

42. Secreção 1,0 

43. Suplementação de O2 0,87 

44. Saturação de oxigênio 0,75 

45. Gasometria arterial 0,37 

46. Drenagem torácica 0,62 

47. Cianose: labial, ungueal. 1,0 

Necessidade de Hidratação IC 

Estado de hidratação:  

48. Hidratada  

49. Desidratada 

 

1,0 

1,0 

Ingestão hídrica:  

50. Volume 

51. Frequência 

 

0,87 

0,87 

52. Restrição hídrica: Não, Sim 

______ml 

1,0 

53. Alterações do turgor cutâneo 1,0 

54. Elasticidade da pele 1,0 

55. Condições da mucosa oral 1,0 

56. Edema 1,0 

57. Olhos Encovados 1,0 

58. Diurese 1,0 

59. Aceso venoso: periférico, central 1,0 

Infusão de líquido:  

60. Terapia de Reidratação Oral 

(TRO)  

61. Infusão venosa 

 

1,0 

 

1,0 

62. Reposição de Substâncias 

Hidroeletrolíticas 

0,75 

63. Náusea 1,0 

64. Vômito 1,0 

65. Sede 1,0 

66. Rápido ganho de peso 0,62 

Necessidade de Nutrição IC 

Aceitação alimentar:  

67. Boa  

68. Regular  

69. Insuficiente 

 

1,0 

1,0 

1,0 

Estado nutricional:  

70. Obeso 

71. Normal  

72. Desnutrido 

73. Emagrecido  

74. Caquético 

75. Anorexia 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,87 

1,0 

76. Intolerância Alimentar: Não, Sim 1,0 

Via de administração alimentar:  

77. Oral 

78. Sonda Nasogástrica 

79. Sonda Nasoenteral 

80. Parenteral  

81. Dieta zero 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

82. Deglutição/Gustação adequadas 0,87 

83. Resíduo gástrico (características) 1,0 

84. Ruídos Hidroaéreos 1,0 

85. Presença de Estomias 1,0 

Necessidade de Eliminação IC 

Diurese:  

86. Presente 

 

1,0 
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87. Ausente 

88. Frequência 

89. Volume 

90. Volume das 24 h__(ml)  

91. Características 

1,0 

1,0 

1,0 

0,75 

1,0 

92. Oligúria 0,87 

93. Uso de diuréticos 1,0 

Fezes:  

94. Presente 

95. Ausente 

96. Quantidade 

97. Características 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

98. Diarreia: Frequência___ 1,0 

99. Constipado___(dias) 1,0 

100. Uso de laxante 1,0 

101. Vômitos 1,0 

102. Estomias 0,87 

103. Sonda Vesical de alívio 0,87 

104. Sonda vesical de demora 1,0 

105. Drenos abdominais 0,87 

106. Retenção de urina 1,0 

107. Dor 0,87 

Necessidade de Sono e repouso IC 

108. Horas de sono____ 0,87 

Sono e repouso:  

109. Sono irregular 

110. Sono regular 

 

1,0 

1,0 

111. Sonolência 1,0 

112. Sono agitado 1,0 

113. Usa medicamentos sedativos 1,0 

114. Irritabilidade 1,0 

115. Problema para adormecer 1,0 

Ambiente de dormir:  

116. Presença de barulho 

117. Luz 

 

1,0 

1,0 

Necessidade de Atividade Física IC 

118. Deambula 1,0 

119. Faz exercícios regulares 0,75 

120. Movimentação e flexão dos 

membros 

1,0 

121. Movimenta-se adequadamente 

para a idade 

1,0 

122. Deficiência física 1,0 

123. Atrofia de membros superiores ou 

inferiores 

1,0 

124. Hemiplegia 1,0 

125. Paralisia 1,0 

126. Paraplegia 1,0 

127. Espasticidade 0,87 

128. Hipertonia 1,0 

129. Restrição de movimento 1,0 

130. Distúrbio na marcha 1,0 

131. Dor ao movimento 1,0 

132. Desvio de coluna 0,87 

Necessidade de Sexualidade e reprodução IC 

133. Educação sexual: Sim, Não 0,62 

Necessidade de Segurança física e meio 

ambiente 

IC 

134. Tipo de moradia: Alvenaria, Outro 0,75 

135. Número de cômodos 0,75 

136. Números de pessoas que vivem no 

lar 

0,75 

137. Água encanada: Sim, Não  0,87 

138. Coleta de lixo: Sim, Não 0,87 

139. Esgotamento sanitário: Sim, Não 0,87 

Higiene do lar:  

140. Boa 

141. Regular 

142. Ruim 

 

0,87 

0,87 

0,87 

143. Ambiente seguro 0,87 

144. Espaço para si em casa 0,87 

145. Dorme com irmãos 0,87 

146. Dorme sozinho 0,87 

Necessidade de cuidado corporal e 

ambiental 

IC 

147. Capacidade para o autocuidado 1,0 

Higiene corporal:  

148. Preservada 

149. Prejudicada 

 

1,0 

1,0 

Banho: 

150. Satisfatório 

151. Prejudicado 

152. Chuveiro 

153. No leito 

 

1,0 

1,0 

0,87 

0,87 

154. Frequência de banhos diários 1,0 

Higiene bucal: 

155.  Preservada 

156. Gengivite 

157. Cárie 

158. Dentes quebrados 

159. Lesões 

160. Língua saburrosa 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

161. Higiene intima 1,0 

162. Exala odores desagradáveis 1,0 

Couro cabeludo:  

163. Limpo 

164.  Sujo 

165. Pediculose 

166. Lesões 

167. Seborreia. 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Necessidade de Integridade Física IC 

       Pele:  

168. Cor  

169. Turgor e elasticidade 

170. Íntegra 

 

1,0 

1,0 

1,0 

171. Presença de lesões (especificar, 

exemplo: Nódulo, Tumor, Bolha, 

Pústula, Equimose, Hematoma, 

Petéquias, Erisipela, Celulite) 

1,0 

Mucosa:  

172. Íntegra 

173. Úmida 

174. Ressecada 

175. Presença de lesões (especificar) 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

176. Condições do couro cabeludo 1,0 

177. Hematomas 0,87 

178. Prurido 1,0 
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179. Infusões venosas 0,75 

Necessidade de Regulação: crescimento 

celular e desenvolvimento funcional 

IC 

180. Crescimento e Desenvolvimento 

compatível com a idade: Sim, Não 

1,0 

181. Genitália adequada para a idade: 

Sim, Não  

1,0 

182. Menarca/espermarca ____anos 1,0 

183. Data da Última 

Menstruação__/__/__ 

0,87 

184. Duração do ciclo ___ dias 0,87 

185. Dismenorreia. 0,87 

Necessidade de Regulação vascular IC 

Ausculta cardíaca:  

186. Bulhas cardíacas (especificar)  

187. Ritmo cardíaco (especificar) 

 

0,75 

1,0 

188. Taquicardia 1,0 

189. Bradicardia 1,0 

190. Normotenso 0,87 

191. Hipotenso 1,0 

192. Hipertenso 1,0 

Perfusão periférica:  

193. Preservada  

194. Prejudicada 

 

1,0 

1,0 

195. Cianose periférica 0,87 

196. Cianose central 0,87 

Rede venosa:  

197. Preservada 

198. Prejudicada 

 

1,0 

1,0 

199. Acesso venoso local (especificar) 1,0 

200. Cateter Central de Inserção 

Periférica (CCIP) 

1,0 

201. Cateter Venoso Central 1,0 

202. Choque 1,0 

203. Edema 1,0 

204. Doença cardiovascular: Não, Sim 

(especificar). 

1,0 

Necessidade de Regulação Térmica IC 

205. Normotérmica 1,0 

206. Hipotérmica 1,0 

207. Hipertérmica 1,0 

208. Tremores 1,0 

209. Calafrios 1,0 

210. Sudorese 1,0 

211. Rubor 1,0 

Necessidade de regulação neurológica IC 

               Nível de consciência:  

212. Consciente  

213. Inconsciente  

214. Orientado 

215. Desorientado 

216. Letárgico 

217. Confuso 

218. Sonolento 

219. Obnubilado  

220. Torporoso 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,87 

1,0 

1,0 

0,87 

0,87 

221. Condições da Pupila 0,87 

222. Crises Convulsivas: Não, Sim 1,0 

223. Diminuição nos Reflexos e 1,0 

Atividades Motoras 

224. Delírios 1,0 

Responde a estímulos:  

225. Verbais 

226. Sensitivos 

 

1,0 

1,0 

227. Doença cerebral: Não, Sim 

(especificar) 

1,0 

228. Capacidade de atenção e 

julgamento 

1,0 

229. Intoxicação (especificar) 0,87 

230. Cefaleia 0,87 

Necessidade de sensopercepção IC 

Condição da visão:  

231. Olhos Simétricos 

232. Olhos Assimétricos 

 

1,0 

1,0 

233. Aspecto das Conjuntivas 

(especificar) 

1,0 

234. Comprometimento da visão 1,0 

Condição da audição:  

235. Normal 

236. Diminuída 

 

1,0 

1,0 

237. Deficiência auditiva 1,0 

238. Distúrbios na fala 1,0 

239. Mutismo 1,0 

Dor 

240. Comportamento não verbal de dor 

241. Verbalização de dor 

242. Início da dor  

243. Localização  

244. Intensidade 

245. Duração  

246. Frequência da dor 

247. Escala de dor 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

248. Tato 1,0 

249. Sensação tátil  1,0 

250. Paladar 1,0 

251. Dificuldade de verbalização da 

dor 

1,0 

Necessidade de terapêutica e de prevenção IC 

Vínculo mãe-filho: 

252. Estabelecido  

253. Frágil 

254. Ligação afetiva 

 

1,0 

1,0 

1,0 

255. Informação: patologia 1,0 

Necessidade de comunicação IC 

Expressão facial:  

256. Tranquilidade 

257. Inquietação 

258. Dor 

259. Choro 

260. Franzir da testa 

261. Sorriso 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

262. Direitos constitucionais dos pais 

frente à hospitalização 

1,0 

263. Necessidade dos pais de 

informações 

1,0 

Necessidade de gregária IC 

264. Os pais demonstram sentimentos 

de amor, carinho, acolhimento e 

1,0 
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delicadeza 

Necessidade de recreação e lazer IC 

Participa das atividades de 

recreação:  

265. Sim, Não Motivo (especificar) 

 

1,0 

266. Usa meios eletrônicos para 

comunicação 

1,0 

267. Participa de atividades em grupo 1,0 

268. Pratica esportes 0,87 

Necessidade de segurança emocional IC 

Sentimentos e Comportamentos:  

269. Felicidade 

270. Confiança 

271. Enfrentamento 

272. Valoriza-se 

273. Estabilidade emocional 

274. Agitação 

275. Agressividade 

276. Ansiedade 

277. Apatia 

278. Choro 

279. Irritabilidade 

280. Depressão 

281. Medo 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Necessidade de amor e aceitação IC 

282. Presença de pessoa significativa 1,0 

283. Amado pela família 1,0 

284. Verbaliza falta de familiares 1,0 

285. Evita familiares 1,0 

286. Serenidade 1,0 

287. Irritabilidade 1,0 

288. Manifestações de carências 

afetivas (especificar). 

1,0 

Necessidade Autoestima, Autoconfiança, 

Autorrespeito 

IC 

289. Aceita as modificações físicas 

(especificar). 

1,0 

Necessidade de liberdade e participação IC 

290. Sugestões para o plano de 

cuidados (especificar) 

1,0 

Necessidade de Educação para a saúde e 

aprendizagem 

IC 

291. Recebe ações educativas sobre 

promoção da saúde (escola, 

família, comunidade, igreja, 

sistema de saúde): Sim, Não 

1,0 

292. Conhece seu estado de saúde: 

Sim, Não 

1,0 

293. Participa do regime terapêutico: 

Sim, Não 

1,0 

294. Situações que interferem na não 

adesão do regime terapêutico 

(especificar).  

1,0 

295. Necessidade dos pais de 

informações 

1,0 

296. Respeito à autonomia dos pais 1,0 

297. Informação e esclarecimento 

sobre: ambiente, rotina, normas. 

1,0 

Necessidade de Criatividade IC 

298. Desenvolve trabalhos manuais ou 

que use a criatividade 

(especificar). 

1,0 

Necessidade de religiosidade e 

espiritualidade 

IC 

299. Religião (especificar);  1,0 

300. Necessidade de conforto 

espiritual: Não, Sim 

1,0 

301. Necessita de um líder espiritual ou 

de atividades religiosas 

(especificar). 

0,87 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 
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Para melhor entendimento e prosseguimento da discussão dos resultados, a Figura 9 

sintetiza as Etapas 2 e 3. 

 
Figura 9: Modelo esquemático das Etapas 2 e 3, João Pessoa/PB, 2015. 

 

 
Fonte: Marques, 2015. 
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Os dados demográficos e os dados do serviço foram validados na sua integralidade e 

receberam IC = 1.0, ficando todos aprovados para a segunda versão do instrumento. Os dados 

do cuidado relacionados aos indicadores mensuráveis também foram validados com IC = 1.0. 

 Para melhor visualização e entendimento das alterações sugeridas pelas colaboradoras, 

os indicadores considerados não relevantes ou excluídos encontram-se destacados em 

vermelho e indicadores incluídos nas necessidades estão apresentados em azul no instrumento 

Versão 1 com as alterações sugeridas, conforme discussão dos resultados, para que seja 

apresentada a seguir a Versão 2 do instrumento. 

Os indicadores relativos aos dados do cuidado estão apresentados separadamente por 

necessidades humanas básicas, de acordo com o referencial de Horta adotado no estudo, e 

discutidos a seguir: 

Na necessidade de oxigenação, os indicadores gasometria arterial, drenagem torácica 

e saturação de oxigênio receberam IC de 0,37; 0,62; 0,75, respectivamente, sendo excluídos 

desta necessidade. Uma avaliadora percebeu que o indicador saturação de oxigênio 

encontrava-se também nos dados mensuráveis e sugeriu que permanecesse, por tornar a 

avaliação realizada mais visível, o mesmo já tinha sido considerado não relevante como 

indicador dentro da necessidade de oxigenação, porém, aceito para os dados mensuráveis. Foi 

sugerido que o indicador expectoração ficasse escrito logo após o indicador características da 

secreção, porém, entende-se que é necessário saber se há expectoração para depois 

caracterizá-la, permanecendo na ordem inicial. O indicador secreção encontrava-se repetido, 

foi visualizado e corrigido, permanecendo uma única vez. Foi sugerido a inclusão do 

indicador traqueostomia apenas por um avaliador, por isso ele não alcançou índice de 

concordância para inclusão no instrumento na Versão 2.  

 A necessidade de hidratação teve os indicadores ganho rápido de peso (IC= 0,62) e 

reposição de substâncias hidroeletrolíticas (IC=0,75) excluídos da necessidade. Referente ao 

indicador diurese e vômitos, estes se encontram repetidos na necessidade de eliminação, 

sendo portando retirados da necessidade de hidratação. O indicador náusea, como está muito 

interligado com os sintomas que antecedem o vômito, foi retirado também da necessidade de 

hidratação e incluído na necessidade de eliminação. As informações referentes ao acesso 

venoso foram validadas para a necessidade de hidratação e regulação vascular, por este 

motivo, optou-se por apresentá-los na necessidade de regulação vascular, para não haver 

repetição de indicadores no instrumento e porque existem informações complementares a 

serem coletadas na necessidade de regulação vascular. 
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 Quanto à necessidade de nutrição, todos os indicadores receberam IC superior a 0,8, 

havendo sugestão de inclusão do indicador gastrostomia por cinco avaliadores, tendo IC=0,62 

para inclusão, como se tratou de um novo indicador e passou por validação para integrar a 

Versão 2, foi considerado validado. Sugeriu-se também que o indicador estado nutricional 

normal fosse substituído por eutrófico, todavia esta sugestão não foi acatada, por estado 

nutricional normal ser o indicador validado nas pesquisas realizadas no HULW/UFPB. 

Apenas uma avaliadora sugeriu a inclusão do indicador sonda orogástrica, portando, ele, neste 

momento, não foi considerado relevante para fazer parte do instrumento. 

Nos indicadores deglutição/gustação adequadas, foi retirado o termo “adequado”, por 

ser um julgamento e levar a inclusão de um diagnóstico de enfermagem positivo na coleta de 

dados, com isso, deixou-se o espaço para a enfermeira colocar a sua avaliação. 

 O indicador presença de estomias encontra-se repetido nas necessidades de nutrição e 

eliminação, sendo este indicador validado para as duas necessidades. Optou-se por deixá-lo na 

necessidade de eliminação. 

 Para a necessidade de eliminação, sugeriu-se a inclusão do indicador colostomia, que 

significa que a estomia encontra-se no colo intestinal. Por se tratar de um termo mais 

abrangente e validado, permanecerá o indicador presença de estomias, no qual a enfermeira 

poderá especificar o local a partir do exame físico. 

 Na necessidade de eliminação, excluiu-se o indicador volume da diurese das 24h__ml 

(IC=0,75). Sugeriu-se que o indicador dor fosse retirado desta necessidade por ficar 

repetitivo, pois se encontra melhor descrito na necessidade de sensopercepção.  

 Os indicadores da necessidade de sono e repouso foram validados na sua maioria 

com IC=1,0, apenas o indicador Horas de sono obteve IC=0,87. Sugeriu-se que os indicadores 

dorme com irmãos e dorme sozinho, listados inicialmente na necessidade de segurança física 

e meio ambiente, fossem transferidos para a necessidade de sono e repouso. Por ser 

pertinente, a sugestão foi acatada, pois esses indicadores foram validados com IC de 0,87, 

podendo permanecer no instrumento. O indicador dorme com os pais foi sugerido por uma 

avaliadora, entretanto, por não ter sido anteriormente validado e ter sido sugerido apenas por 

uma avaliadora, este não constará no instrumento. 

 Na necessidade de atividade física, apenas o indicador faz exercícios regulares não 

foi validado, obtendo IC=0,75. 

 Os indicadores da necessidade de sexualidade alcançaram apenas IC=0,62. Sugeriu-

se a retirada desta necessidade por três avaliadoras, por isso, esta não constará na versão 2 do 

instrumento. 
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 Na necessidade de segurança física e meio ambiente, foram excluídos os 

indicadores tipo de moradia; números de cômodos e números de pessoas que vivem no lar, 

por alcançarem IC=0,75. Uma colaboradora justificou a exclusão desses indicadores, pois os 

considerava de difícil intervenção durante a hospitalização, por se tratarem de fatores sociais. 

Foi sugerido por outra colaboradora a retirada da necessidade, caso não haja validação de 

diagnósticos de enfermagem nas próximas etapas da pesquisa.  

 Quanto aos indicadores da necessidade de cuidado corporal e ambiental, todos 

foram considerados validados, por alcançarem IC maior que 0,8. 

Na necessidade de integridade física, os indicadores condições do couro cabeludo, 

hematomas, presença de lesões, infusões venosas e condições da mucosa foram eliminados, 

por se tratarem de indicadores repetidos. Uma colaboradora identificou que as condições do 

couro cabeludo estão descritas na necessidade de cuidado corporal; os indicadores hematomas 

e presença de lesões encontram-se repetidos na própria necessidade e o indicador infusões 

venosas contemplado na necessidade de hidratação.  

Quanto às informações de turgor e elasticidade da pele e referentes à mucosa, estes 

indicadores foram validados para as necessidades de hidratação e necessidade de integridade 

da pele. Sendo sugerido por uma colaboradora que estes indicadores permanecessem apenas 

na necessidade de hidratação, para não haver inclusões das mesmas informações em duas 

necessidades, sendo acatado pelo estudo. 

Na necessidade de regulação vascular, o indicador Bulhas cardíacas alcançou IC = 

0.75, porém, devido a sua relevância na avaliação do exame físico cardíaco, este permanecerá 

para uma segunda avaliação na Versão 2. Houve também a sugestão de inclusão do indicador 

normocardia já que existem os indicadores taquicardia e bradicardia validados, realmente é 

necessário que haja o indicador que se refira aos parâmetros de normalidade, por isso, foi 

incluído para avaliação da Versão 2. 

Os indicadores apresentados para a necessidade de regulação: crescimento celular e 

desenvolvimento funcional, necessidades de regulação térmica, regulação neurológica e 

sensopercepção foram à sua totalidade validados de acordo com o descrito no Quadro 5. 

Houve sugestão de retirada do indicador cefaleia da necessidade de regulação 

neurológica, pois a necessidade de sensopercepção já contempla de maneira satisfatória as 

informações que descrevem a dor, e a mesma sugestão de retirar a informação de dor também 

foi sugerida na necessidade de eliminação para que não houvesse repetição de informações. 

Essas recomendações foram acatadas e revisadas nas outras necessidades para que os 

indicadores referentes à dor permaneçam apenas na necessidade de sensopercepção. Em 
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decorrência das sugestões das colaboradoras e da banca examinadora, foi inserida uma escala 

de dor validada para crianças e que está disponibilizada em uma figura representativa, 

desenhada com personagens infantis e que demonstra cinco diferentes expressões faciais 

sendo: 0 = sem dor; 1= dor leve; 2 = dor moderada; 3 = dor forte; 4 = dor insuportável
(117,118)

 

no instrumento Versão 2. 

Uma colaboradora sugeriu, para a necessidade neurológica, a inclusão da Escala de 

Glasgow. Mesmo sendo de grande relevância, esta escala para avaliação neurológica referente 

ao nível de consciência deve ser reavaliada de forma contínua, principalmente após trauma 

encefálico. Este tipo de ocorrência não faz parte do perfil de atendimento da clínica pediátrica 

e caso a criança precise desta avaliação, ela obrigatoriamente deve ser encaminhada para a 

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital. 

A avaliação do aspecto psicológico pelos enfermeiros durante a internação infantil não 

deve ser negligenciada
(119)

. A equipe de enfermagem deve estar atenta e repensar a 

necessidade de realizar intervenções com a criança hospitalizada e sua família, para que haja 

ajuda efetiva a situações vivenciadas no ambiente hospitalar, proporcionando cuidados 

efetivos nesse contexto, além de ser obrigação da enfermagem oferecer oportunidades para 

que a criança em idade escolar possa se expressar e tornar o sofrimento da hospitalização 

suportável
(120)

. 

Em pesquisa realizada com crianças, pais e enfermeiros, a fim de encontrar 

indicadores que mais representassem a hospitalização de crianças com doenças terminais, 

obteve-se que os indicadores mais identificados foram tristeza, raiva, apatia, dor, isolamento e 

incerteza, associado ao medo dos profissionais de vivenciar a perda da criança cuidada por 

eles
(121)

. Isso demonstra quanto é complexo prestar cuidados nos aspectos psicológicos e que 

requer do enfermeiro conhecimentos específicos das necessidades de sua clientela para que o 

atendimento seja integral. 

Todos os indicadores das necessidades psicobiológicas foram validados de acordo 

com o julgamento das colaboradoras. Porém, era esperado que estas identificassem repetições 

ou sinônimos de indicadores dentro das necessidades. Com isso, tomando como referência no 

que ocorreu no instrumento para adolescentes hospitalizados
(1)

, a pesquisadora responsável 

apresenta na Versão 2 do instrumento a junção de necessidades que se complementem e 

apresentem repetições ou sinônimos de indicadores a fim de facilitar o processo de coleta de 

dados. 

Foram retirados os indicadores da necessidade de comunicação: expressão facial de 

tranquilidade e inquietação, por serem substituídos por estabilidade emocional e agitação, 
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respectivamente, que se encontram na necessidade de segurança emocional. Dor e choro 

também foram excluídos devido à repetição. Os indicadores franzir da testa e sorriso por 

serem expressões faciais que indicam outros indicadores como apatia, ansiedade, felicidade, 

já contemplados na necessidade de segurança emocional, foram excluídos da necessidade de 

comunicação. O indicador irritabilidade encontra-se repetido na necessidade de segurança 

emocional e amor e aceitação, como houve a junção destas necessidades para melhor 

apresentação do instrumento, este foi apresentado apenas uma vez. 

O indicador necessidade dos pais de informações encontra-se validado na necessidade 

de Comunicação e na necessidade de Educação para a saúde e aprendizagem, como estas 

foram agrupadas, o indicador está apresentado uma única vez. O indicador informação sobre a 

patologia foi retirado da necessidade de Terapêutica e de Prevenção por encontrar-se 

apresentado como sinônimo, pois o indicador necessidade de informações é mais abrangente. 

A necessidade de autoestima, autoconfiança, autorrespeito foi excluída do 

instrumento por apresentar apenas um indicador validado, não apresentando informações 

suficientes para condutas de enfermagem.  

As sugestões e alterações realizadas no instrumento Versão 1 estão apresentadas no 

instrumento intitulado: Versão 1 com alterações sugeridas, apresentado a seguir, para que as 

alterações realizadas possam ser observadas de acordo com a descrição dos resultados. 

Sabe-se que o histórico de enfermagem deve se constituir em um roteiro sistematizado 

para o levantamento de indicadores relevantes para a clientela assistida; ser significativo para 

o enfermeiro e para o cliente e, principalmente, possibilitar o estabelecimento dos 

diagnósticos de enfermagem, resultados esperados e contribuir para a prescrição do cuidado 

por meio das intervenções de enfermagem. A implementação do processo de enfermagem 

deve viabilizar a interação enfermeiro cliente, visibilidade e documentação da assistência 

prestada, fornecer dados que contribuam para aplicação melhor dos recursos materiais e 

demonstre a necessidades destes em caso de ausência no serviço, promovam informações para 

o desenvolvimento de pesquisas, contribuam para o ensino e construam e fundamentem o 

conhecimento específico da profissão.  

É no histórico de enfermagem que se realiza a entrevista e o exame físico, pois por 

meio dos quais é possível conhecer o cliente, estabelecer vínculos de confiança, identificar 

alterações biopsicossociais e espirituais
(122)

. Os dados coletados além de serem processados 

para gerar cuidados efetivos de enfermagem, devem servir de informações para a tomada de 

decisões da equipe multiprofissional, do serviço, da gerência e de políticas e programas de 

saúde para atender as reais necessidades da clientela assistida. 
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INSTRUMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM- 

VERSÃO 1 COM ALTERAÇÕES SUGERIDAS 

 

 

 
Data de admissão:___/___/_____ Prontuário____________ CNS _______________________Enfermaria:_______ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLAR 

Nome:_____________________________________________________Idade:_____Data de Nascimento: __/__/___ 

Sexo: M F Raça/Etnia: ______________ Escolaridade: ___________________Procedência: __________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Responsável: _____________________________________________________________________Idade: _________ 
Parentesco: _______________________N

o
 de documento do responsável:__________________________________ 

INTERNAÇÕES ANTERIORES/QUEIXA PRINCIPAL 

Doença crônica: Não Sim _________ Cirurgia e hospitalização: Não Sim _______________________________ 
Diagnóstico Médico: _________________ Queixa atual: ________________________________________________ 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

T: __
o
C; FR:____irpm; P:___bpm; FC: __bpm; PA:____mmHg; Peso:___Kg; Alt:____m GC: ____mg/dl; SatO2:______%;  

Oxigenação Eupneia; Taquipneia; Bradpneia; Apneia; Expectoração; Característica das secreções; Ausculta 
respiratória: Murmúrios vesiculares; Ruídos adventícios, Tosse; Secreção; Suplementação de O2; 
Saturação de oxigênio; Gasometria arterial; Drenagem torácica; Cianose: labial, ungueal. 

Hidratação Estado de hidratação: Hidratada; Desidratada; Ingestão hídrica: Volume, Frequência; Restrição 
hídrica: Não, Sim ______ml; Alterações do turgor cutâneo; Elasticidade da pele; Condições da 
mucosa oral; Edema; Olhos Encovados; Diurese; Acesso venoso: periférico, central; Infusão de 
líquido: TRO, Infusão venosa; Reposição de Substâncias Hidroeletrolíticas; Náusea; Vômito; Sede; 
Rápido ganho de peso. 

Nutrição Aceitação alimentar: Boa, Regular, insuficiente; Estado nutricional: Obeso, Normal, Desnutrido, 
Emagrecido, Caquético, Anorexia; Intolerância Alimentar: Não, Sim; Via de administração 
alimentar: Oral, Sonda Nasogástrica, Sonda nasoenteral, Parenteral; Dieta zero; Gastrostomia; 
Deglutição/Gustação adequadas; Resíduo gástrico características; Ruídos Hidroaéreos; Presença 
de estomias. 

Eliminação Diurese: Presente, Ausente, Frequência, Volume, Volume das 24 h__(ml); Características; Oligúria; 
Uso de diuréticos; Fezes: Presente, Ausente, Quantidade, Características; Diarreia Frequência___; 
Constipado___(dias); Uso de laxante; Nausea; Vômitos; Presença de estomias; Sonda Vesical de 
alívio; Sonda vesical de demora; Drenos abdominais; Retenção de urina; Dor. 

Sono e repouso Horas de sono____; Sono e repouso: Sono irregular, Sono regular; Sonolência; Sono agitado; Usa 
medicamentos sedativos; Irritabilidade; Problema para adormecer; Ambiente de dormir: Presença 
de barulho, Luz. Dorme com irmãos; Dorme sozinho 

Atividade física Deambula; Faz exercícios regulares; Movimentação e flexão dos membros; Movimenta-se 
adequadamente para a idade; Deficiência física; Atrofia de membros superiores ou inferiores; 
Hemiplegia; Paralisia; Paraplegia; Espasticidade; Hipertonia; Restrição de movimento; Distúrbio na 
marcha; Dor ao movimento; Desvio de coluna. 

Sexualidade e 
reprodução 

Educação sexual: Sim, Não. 

Segurança física e do 
meio ambiente 

Tipo de moradia: Alvenaria, Outro; Número de cômodos; Números de pessoas que vivem no lar; 
Água encanada: Sim, Não Coleta de lixo: Sim, Não; Esgotamento sanitário: Sim, Não; Higiene do 
lar: Boa, Regular, Ruim; Ambiente seguro; Espaço para si em casa; Dorme com irmãos; Dorme 
sozinho. 

Necessidade de cuidado 
corporal e ambiental 

Capacidade Para o autocuidado; Higiene corporal: Preservada, Prejudicada; Banho: Satisfatório, 
Prejudicado, Chuveiro, No leito; Frequência de banhos diários; Higiene bucal: Preservada, 
Gengivite, Cárie, Dentes quebrados, Lesões, Língua saburrosa; Higiene intima; Exala odores 
desagradáveis; Couro cabeludo: Limpo, Sujo, Pediculose, Lesões, Seborreia. 

Integridade física Pele: Cor, Turgor e elasticidade, Íntegra; Presença de lesões (especificar, exemplo: Nódulo, Tumor, 
Bolha, Pústula, Equimose, Hematoma, Petéquias, Erisipela, Celulite); Mucosa: Íntegra, Úmida, 
Ressecada, Presença de lesões (especificar); Condições do couro cabeludo; Hematomas; Prurido; 
Infusões venosas. 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica 

Histórico de Enfermagem- Escolar- 6-12 anos 
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Regulação: crescimento 
celular e 
desenvolvimento 
funcional 

Crescimento e Desenvolvimento compatível com a idade: Sim, Não; Genitália adequada para a 
idade: Sim, Não Menarca/espermarca ____anos Data da Última Menstruação__/__/__; Duração 
do ciclo ___ dias; Dismenorreia. 

Regulação Vascular Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas (especificar); Ritmo cardíaco (especificar); Normocardia; 
Taquicardia; Bradicardia; Normotenso; Hipotenso; Hipertenso; Perfusão periférica: Preservada; 
Prejudicada; Cianose periférica; Cianose central; Rede venosa: Preservada, Prejudicada; Acesso 
venoso local (especificar); Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP); Cateter Venoso Central; 
Choque; Edema; Doença cardiovascular: Não, Sim (especificar). 

Regulação térmica Normotérmica; Hipotérmica; Hipertérmica; Tremores; Calafrios; Sudorese; Rubor. 

Regulação Neurológica Nível de consciência: Consciente, Inconsciente, Orientado, Desorientado, Letárgico, Confuso, 
Sonolento, Obnubilado Torporoso; Condições da Pupila; Crises Convulsivas: Não, Sim; Diminuição 
nos Reflexos e Atividades Motoras; Delírios; Responde a estímulos: Verbais, Sensitivos; Doença 
cerebral: Não, Sim (especificar); Capacidade de atenção e julgamento; Intoxicação (especificar); 
Cefaleia. 

Sensopercepção Condição da visão: Olhos: Simétricos, Assimétricos; Aspecto das Conjuntivas (especificar); 
Comprometimento da visão; Condição da audição: Normal, Diminuída; Deficiência auditiva; 
Distúrbios na fala; Mutismo; Comportamento não verbal de dor; Verbalização de dor; Início da 
dor, Localização, Intensidade, Duração, frequência da dor; Tato; Sensação tátil; Paladar; 
Dificuldade de verbalização da dor; Escala de dor: 
 

 

Gregária/Segurança 
emocional/Amor e 
aceitação/ Terapêutica 
e de Prevenção 

Os pais demonstram sentimentos: de amor, carinho, acolhimento, delicadeza; Sentimentos e 
Comportamentos: Felicidade, Confiança, Enfrentamento, Valoriza-se, Estabilidade emocional, 
Agitação, Agressividade, Ansiedade, Apatia, Choro, Irritabilidade, Depressão, Medo. Presença de 
pessoa significativa; Amado pela família; Verbaliza falta de familiares; Evita familiares; Serenidade; 
Manifestações de carências afetivas (especificar). Vínculo mãe-filho: Estabelecido, frágil.  

Comunicação/ Educação 
para a saúde e 
aprendizagem/Educação 
Escolar/ Liberdade e 
Participação 

Direitos constitucionais dos pais frente à hospitalização; Necessidade dos pais de informações. 
Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, comunidade, igreja, sistema 
de saúde): Sim, Não; Conhece seu estado de saúde: Sim, Não; Participa do regime terapêutico: 
Sim, Não; Situações que interferem na não adesão do regime terapêutico (especificar). Acesso ao 

ensino formal; acompanhamento especial dos estudos durante a hospitalização. Respeito à 
autonomia dos pais; Informação e esclarecimento sobre: ambiente, rotina, normas. Sugestões 
para o plano de cuidados (especificar). 

Recreação e lazer/ 
Criatividade 

Participa das atividades de recreação: Sim, Não Motivo (especificar); Usa meios eletrônicos para 
comunicação; Participa de atividades em grupo; Pratica esportes. Desenvolve trabalhos manuais 
ou que use a criatividade (especificar). 

Terapêutica e de 
Prevenção 

Vínculo mãe-filho: Estabelecido, frágil; Ligação afetiva; Informação: patologia. 

Comunicação Expressão facial de: Tranquilidade, Inquietação, Dor, Choro, Franzir da testa, Sorriso; Direitos 
constitucionais dos pais frente à hospitalização; Necessidade dos pais de informações. 

Gregária Os pais demonstram sentimentos de amor, carinho, acolhimento e delicadeza. 

Recreação e lazer Participa das atividades de recreação: Sim, Não Motivo (especificar); Usa meios eletrônicos para 
comunicação; Participa de atividades em grupo; Pratica esportes.  

Segurança emocional Sentimentos e Comportamentos: Felicidade, Confiança, Enfrentamento, Valoriza-se, Estabilidade 
emocional, Agitação, Agressividade, Ansiedade, Apatia, Choro, Irritabilidade, Depressão, Medo.  

Amor e aceitação Presença de pessoa significativa; Amado pela família; Verbaliza falta de familiares; Evita 
familiares; Serenidade; Irritabilidade; Manifestações de carências afetivas (especificar). 

Autoestima, 
Autoconfiança, 
Autorrespeito 

Aceita as modificações físicas (especificar). 

Liberdade e Participação Sugestões para o plano de cuidados (especificar). 

Educação para a saúde e 
aprendizagem 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, comunidade, igreja, sistema 
de saúde): Sim, Não; Conhece seu estado de saúde: Sim, Não; Participa do regime terapêutico: 
Sim, Não; Situações que interferem na não adesão do regime terapêutico (especificar). 
Necessidade dos pais de informações; Respeito à autonomia dos pais; Informação e 
esclarecimento sobre: ambiente, rotina, normas. 

Criatividade Desenvolve trabalhos manuais ou que use a criatividade (especificar). 



87 

 

Religiosidade e 
espiritualidade 

Religião (especificar); Necessidade de conforto espiritual: Sim, Não; Necessita de um líder 
espiritual ou de atividades religiosas (especificar). 

IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA, INTERCORRÊNCIAS ou OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

Enfermeira: COREN: Data: 
______/______/______ 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 

 

 

Depois de realizadas as alterações sugeridas no Instrumento para aplicação do 

processo de enfermagem- Versão 1, apresenta-se a seguir o instrumento para a aplicação do 

processo de enfermagem - Versão 2, formatado de acordo com o modelo implementado na 

Clínica Pediátrica conforme (ANEXO 1 e 2).  
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4.4.3 Formatação do Histórico de Enfermagem e avaliação do instrumento por enfermeiros 

que atuam na área 

INSTRUMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM- 

VERSÃO 2 

 

 

 

Data de admissão:___/___/_____ Prontuário____________ CNS _______________________Enfermaria:_______ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLAR 

Nome:_____________________________________________________Idade:_____Data de Nascimento: __/__/___ 

Sexo: M F Raça/Etnia: ______________ Escolaridade: ___________________Procedência: __________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________________________ 
Responsável: _____________________________________________________________________Idade: _________ 
Parentesco: _______________________N

o
 de documento do responsável:__________________________________ 

INTERNAÇÕES ANTERIORES/QUEIXA PRINCIPAL 

Doença crônica: Não Sim _________ Cirurgia e hospitalização: Não Sim _______________________________ 
Diagnóstico Médico: _________________ Queixa atual: ________________________________________________ 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

T: __
o
C; FR:____irpm; P:___bpm; FC: ___bpm; PA:____mmHg; Peso:____Kg; Alt:___m GC: ___mg/dl; SatO2:______%;  

Oxigenação Eupneia Taquipneia Bradpneia Apneia Tosse Expectoração Característica das 

secreções__________; Ausculta respiratória: Murmúrios vesiculares Ruídos adventícios__________ 

Suplementação de O2 Cianose: labial ungueal. 

Hidratação Estado de hidratação: Hidratada Desidratada Ingestão hídrica: Volume_____ Frequência_______ 

Restrição hídrica: Não Sim ______ml Alterações do turgor cutâneo Elasticidade da pele________ 

Condições da mucosa oral________ Edema_________Olhos Encovados Diurese________ Sede 

Nutrição Aceitação alimentar: Boa Regular insuficiente Estado nutricional: Obeso Normal Desnutrido 

Emagrecido Caquético Anorexia Intolerância Alimentar: Não Sim_______________________ 

Via de administração alimentar: Oral Sonda Nasogástrica Sonda Nasoenteral Parenteral 

Gastrostomia Dieta zero Deglutição/Gustação ________ Ruídos Hidroaéreos_______________ 

Resíduo gástrico características_________________________________________________________ 

Eliminação Diurese: Ausente Presente Frequência_______Volume______ Características_______________ 

Oligúria Uso de diuréticos Fezes: Ausente Presente Quantidade_____ Características_______; 

Diarreia Frequência_____ Constipado___(dias) Uso de laxante Náusea Vômito Presença de 

estomias  Sonda Vesical de alívio Sonda vesical de demora Drenos abdominais Retenção de 
urina. 

Sono e repouso Horas de sono____ Sono e repouso: Sono irregular Sono regular Sonolência Sono agitado Usa 

medicamentos sedativos Irritabilidade Problema para adormecer Ambiente de dormir: Presença 

de barulho Luz Dorme com irmãos Dorme sozinho 

Atividade física Deambula Movimentação e flexão dos membros Movimenta-se adequadamente para a idade 

Restrição de movimento Atrofia de membros superiores ou inferiores Deficiência física_________ 

Hemiplegia Paralisia Paraplegia Espasticidade Hipertonia Distúrbio na marcha Desvio de 
coluna______________________________________________________________________________ 

Segurança física e 
do meio ambiente 

Água encanada: Sim Não Coleta de lixo: Sim Não Esgotamento sanitário: Sim Não; Higiene do 

lar: Boa Regular Ruim Ambiente seguro Espaço para si em casa  

Necessidade de 
cuidado corporal e 
ambiental 

Capacidade para o autocuidado Higiene corporal: Preservada Prejudicada Frequência de banhos 

diários_____ Banho: SatisfatórioPrejudicado Chuveiro No leito Higiene bucal: Preservada 

Gengivite Cárie Dentes quebrados Lesões Língua saburrosa Higiene íntima___________ 

Exala odores desagradáveis_________ Couro cabeludo: Limpo Sujo Pediculose Lesões 

Seborreia ___________________________________________________________________________ 

Integridade física Pele: Cor__________ Íntegra Prurido Presença de lesões (especificar, exemplo: Nódulo, Tumor, 
Bolha, Pústula, Equimose, Hematoma, Petéquias, Erisipela, Celulite) ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica 

Histórico de Enfermagem- Escolar- 6-12 anos 
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Regulação: 
crescimento celular 
e desenvolvimento 
funcional 

Crescimento e Desenvolvimento compatível com a idade: Sim Não Genitália adequada para a idade: 

Sim Não Menarca/espermarca ____anos Data da Última Menstruação__/__/___ Duração do 
ciclo ___ dias 

Regulação Vascular Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas (especificar)____________________ Ritmo cardíaco 

(especificar)_________________ Normocardia Taquicardia Bradicardia Normotenso Hipotenso 

Hipertenso Perfusão periférica: Preservada Prejudicada Cianose periférica Cianose central Rede 

venosa: Preservada Prejudicada Acesso venoso: periférico Cateter Central de Inserção Periférica 

(CCIP) Cateter Venoso Central outro___________ Choque Edema Doença cardiovascular: Não 

Sim (especificar)_____________________Infusão de líquido: TRO Infusão venosa 

Regulação térmica Normotérmica HipotérmicaHipertérmica Tremores Calafrios Sudorese Rubor 

Regulação 
Neurológica 

Nível de consciência: Consciente Inconsciente  Orientado Desorientado Letárgico Confuso 

Sonolento Obnubilado Torporoso Condições da Pupila________ Crises Convulsivas: Não Sim 

Diminuição nos Reflexos e Atividades Motoras Delírios Responde a estímulos: Verbais Sensitivos 

Doença cerebral: Não Sim (especificar)__________ Capacidade de atenção e julgamento 

Intoxicação (especificar)_______________________________________________________________ 

Sensopercepção Condição da visão: Olhos Simétricos Olhos Assimétricos Aspecto das Conjuntivas 

(especificar)______________ Comprometimento da visão Condição da audição: Normal Diminuída 

Deficiência auditiva Distúrbios na fala Mutismo Tato: Sensação tátil ___________ 

Paladar___________ Verbalização de dor Dificuldade de verbalização da dor Comportamento 

não verbal de dor_______________ Início da dor_________ Localização__________ 

Duração_______ Frequência da dor____________ Intensidade ___________  
Escala de dor : 

 

Gregária/Segurança 
emocional/Amor e 
aceitação/ 
Terapêutica e de 
Prevenção 

Sentimentos e Comportamentos: Felicidade Confiança Enfrentamento Valoriza-se Estabilidade 

emocional Serenidade Agitação Agressividade Ansiedade Apatia Choro Irritabilidade 

Depressão Medo  

Presença de pessoa significativa ________ Vínculo mãe-filho: Estabelecido Frágil Amado pela 

família Verbaliza falta de familiares Evita familiares  

Os pais demonstram sentimentos de: amor carinho acolhimento delicadeza Manifestações de 
carências afetivas (especificar)_________________ 

Comunicação/ 
Educação para a 
saúde e 
aprendizagem/ 
Educação Escolar/ 
Liberdade e 
Participação 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, comunidade, igreja, sistema de 

saúde): Sim Não Conhece seu estado de saúde: Sim Não Participa do regime terapêutico: Sim 

Não Situações que interferem na não adesão do regime terapêutico____________________ 

Acesso ao ensino formal Acompanhamento especial dos estudos durante a hospitalização:  Não 

Sim ______ Direitos constitucionais dos pais frente à hospitalização Respeito à autonomia dos 

pais Informação e esclarecimento sobre: ambiente rotina normas Necessidade dos pais de 

informações___________ Sugestões para o plano de cuidados (especificar)______________________ 

Recreação e lazer/ 
Criatividade 

Participa das atividades de recreação: Sim Não Motivo (especificar)_______________ Usa meios 

eletrônicos para comunicação________ Participa de atividades em grupo Pratica esportes________ 

Desenvolve trabalhos manuais ou que use a criatividade (especificar)_________ 

Religiosidade e 
espiritualidade 

Religião (especificar)__________ Necessidade de conforto espiritual: Sim Não Necessita de um 
líder espiritual ou de atividades religiosas (especificar)________________________________________ 

IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA, INTERCORRÊNCIAS ou OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

Enfermeira: COREN: Data: 

______/______/______ 

Fonte: Dados da pesquisa, João Pessoa, 2015. 
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O instrumento - Versão 2 foi apresentado às enfermeiras assistenciais e docentes que 

participaram da validação do instrumento - Versão 1 a fim de que elas reafirmassem as 

alterações, as considerações realizadas e se concordavam com as modificações sugeridas por 

todas as participantes e Banca Examinadora.  

Foram distribuídos oito instrumentos para a aplicação do processo de enfermagem 

Versão 2, para avaliação das enfermeiras. O período para essa avaliação ocorreu no mês de 

fevereiro de 2015, com o prazo de retorno dos instrumentos de trinta dias. Terminado o prazo, 

foram devolvidos cinco instrumentos avaliados. 

As cinco enfermeiras assistenciais e docentes da Clínica Pediátrica do HULW/UFPB, 

que devolveram o instrumento após avaliação, tem a seguinte caracterização: todas são do 

sexo feminino, com idade entre 34 a 58 anos, com experiência profissional variando de 10 a 

mais de 25 anos. Quanto à qualificação, 1 possui doutorado, 1 é mestre, 1 é mestranda e 2 são 

especialistas, todas exercem exclusivamente atividade de enfermeiras assistenciais 

Quatro enfermeiras aprovaram integralmente o conteúdo do instrumento. Uma 

enfermeira sugeriu as seguintes alterações: retirar o item raça/etnia, porém este permaneceu 

por fazer parte do i-NMDS, já explicitado anteriormente; a retirada do número de um 

documento de identificação do responsável, justificando que a assistente social coleta esse 

dado. Todavia, independente de outro profissional coletar informações, não invalida a coleta 

pelo enfermeiro, caso ocorra necessidade de verificação, esse dado estará acessível para a 

equipe de enfermagem, pois o registro de dados coletados pelo Serviço social fica restrito em 

livro de registro em sala específica e o setor não funciona 24 horas. E outro problema 

enfrentado no ano de 2014 e até fevereiro de 2015, período em que foram coletados dados 

para a pesquisa, não existia profissional responsável do Serviço social para a Clínica 

Pediátrica por falta de pessoal.  

Outra sugestão foi à inclusão do indicador dreno torácico, entretanto, este foi retirado 

por não ter sido validado na fase de validação dos indicadores descrita anteriormente. 

Também foi sugerida a inclusão de uma escala para dor que apresente números, porém, a 

escala validada em diversos estudos para a aplicação na clientela pediátrica é a que representa 

os estágios de dor por meio de faces. Esta escala não foi alterada, pois a escala de faces atende 

a clientela do estudo como justificado anteriormente.  

As cinco enfermeiras sugeriram aumentar a fonte e espaços para preenchimento das 

informações. Na formatação final, para impressão pelo hospital, levar-se-á em consideração o 

ajuste necessário para melhor apresentação do instrumento e, se necessário recurso de 

software que auxilie neste ajuste, tornando-se aprovada a Versão 2 do instrumento. 
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4.4.4 Enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para crianças em 

idade escolar hospitalizadas 

 

 Os enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem foram elaborados tendo 

por base indicadores validados no instrumento - Versão 2 e elencadas as intervenções para os 

mesmos. Os enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem estão 

apresentados de acordo com as Necessidades Humanas Básicas classificadas para o estudo. 

Além disso, utilizou-se a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE
®
)
(112)

 e os enunciados diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para 

clientes hospitalizados nas Unidades Clínicas do HULW
(90) 

e a Classificação das Intervenções 

de Enfermagem
(123) 

para a construção destes enunciados.  

 Nesse contexto, o ICN orienta que a construção de enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções (ações) de enfermagem deve ser baseada na 

International Organization for Standardization 18.104, republicada em 2014 (ISO 

18.104:2014)
(124)

, e no modelo de sete eixos da CIPE
®
. 

 A ISO propõe que um diagnóstico de enfermagem pode ser expresso por um foco 

adicionado a um julgamento ou um achado clínico. Um enunciado diagnóstico de 

enfermagem pode ser feito a partir do julgamento de um foco (por exemplo: padrão 

respiratório ineficaz) ou exclusivamente pelo achado clínico (por exemplo: dor, confusão, 

coma)
(124-125)

, e para elaborá-lo é obrigatório o uso de um termo do eixo foco e um termo do 

eixo julgamento, e opcional a inclusão de termos adicionais dos eixos focos, julgamento ou 

outros eixos. Para a construção de uma ação de enfermagem, utiliza-se o termo do eixo ação 

obrigatoriamente e um termo alvo dessa ação, que pode ser de qualquer eixo, exceto do eixo 

julgamento, e é facultativa a utilização de mais termos adicionais”
(59,124)

.   

Os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem foram elaborados a partir 

de pesquisas realizadas na Clínica Pediátrica do HULW/UFPB
(1,126-127) 

e utilizados para 

documentar a prática profissional.  

Com base nas publicações
(1,112,123,126-127) 

e nos indicadores validados na atual pesquisa, 

estão apresentados os diagnósticos, resultados e intervenções (ações) de enfermagem no 

Quadro 6 a seguir: 

 

 

 

 



92 

 

Quadro 6: Relação dos enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções (ações) de enfermagem 

para escolares hospitalizados segundo a classificação das Necessidades Humanas Básicas de Horta. 

João Pessoa, PB, 2015. 
DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS 

DE ENFERMAGEM 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Necessidades Psicobiológicas 

Indicadores da Necessidade de Oxigenação: Eupneia; Taquipneia; Bradpneia; Apneia; Tosse; Expectoração; 

Característica das secreções; Ausculta respiratória: Murmúrios vesiculares; Ruídos adventícios; Suplementação 

de O2; Cianose: labial, ungueal. 

1. Respiração prejudicada 1. Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço respiratório. 

2. Verificar sinais vitais (SSVV). 

2. Troca de gases prejudicada 3. Monitorar valores da gasometria arterial. 

4. Registrar valores de saturação de oxigênio (SO2). 

3. Dispneia 5. Elevar decúbito para ampliar capacidade fisiológica e promoção 

de conforto. 

6. Monitorar a ocorrência de fadiga de músculos diafragmáticos. 

7. Monitorar ingestão alimentar e de líquidos.  

4. Expectoração insuficiente 8. Determinar a necessidade de aspiração de vias aéreas. 

5. Tosse produtiva 9. Registrar características da secreção e duração da tosse. 

6. Ventilação espontânea prejudicada 10. Administrar oxigenioterapia ou tratamentos terapêuticos 

respiratórios (ex.: nebulização). 

Indicadores da Necessidade de Hidratação: Estado de hidratação: Hidratada, Desidratada; Ingestão hídrica: 

Volume, Frequência; Restrição hídrica: Não, Sim; Alterações do turgor cutâneo; Elasticidade da pele; 

Condições da mucosa oral; Edema; Olhos Encovados; Diurese; Sede. 

7. Desidratação 11. Monitorar peso, temperatura corporal, umidade da cavidade oral, 

esclerótica e pele, volume e concentração da urina. 

8. Risco de desidratação 12. Monitorar perdas de líquidos por vômito, diarreia, febre, drenos 

e sondas. 

9. Desequilíbrio de eletrólitos  13. Controlar rigorosamente a terapia venosa de líquidos e 

eletrólitos. 

14. Manter acesso venoso pérvio. 

10. Risco de desequilíbrio de eletrólitos 15. Detectar ocorrência de letargia, hipotensão, convulsão e 

câimbras musculares. 

11. Edema 16. Monitorar a ingestão de líquidos de acordo com a necessidade 

diária.  

17. Monitorar resultados laboratoriais (hematócrito, ureia, creatinina, 

albumina, osmolaridade sérica e urinária). 

12. Hidratação adequada 18. Monitorar sinais vitais (SSVV). 

Indicadores da Necessidade de Nutrição: Aceitação alimentar: Boa, Regular, Insuficiente; Estado nutricional: 

Obeso, Normal, Desnutrido, Emagrecido, Caquético, Anorexia; Intolerância Alimentar: Não, Sim; Via de 

administração alimentar: Oral, Sonda Nasogástrica, Sonda Nasoenteral, Parenteral, Gastrostomia, Dieta zero; 

Deglutição/Gustação adequadas; Ruídos Hidroaéreos; Resíduo gástrico: características. 

13. Desnutrição 19. Pesar em intervalos estabelecidos. 

20. Registrar a ingestão e aceitação alimentar. 

21. Administrar dieta enteral. 

14. Obesidade 22. Estimular a adesão à dieta alimentar. 

23. Encorajar a prática de exercícios. 

15. Sobrepeso 24. Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por hábitos 

saudáveis.  

16. Falta de apetite  25. Monitorar nível de energia, cansaço, fraqueza, características de 

unhas, cabelos e pele. 

17. Deglutição prejudicada 26. Orientar a mastigação adequada dos alimentos. 

18. Intolerância alimentar  27. Monitorar o crescimento e desenvolvimento. 

19. Dispepsia 28. Determinar preferências alimentares. 

29. Orientar sobre alimentos suaves, pouco condimentados e não 

ácidos. 

30. Orientar a não deitar imediatamente após as refeições. 

Indicadores da Necessidade de Eliminação: Diurese: Ausente, Presente, Frequência, Volume, Características; 

Oligúria; Uso de diurético; Fezes: Ausente, Presente, Quantidade, Características; Diarreia, Frequência, 
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Constipado (__dias), Uso de laxante; Náusea; Vômito; Presença de estomias; Sonda Vesical de alívio; Sonda 

vesical de demora; Drenos abdominais; Retenção de urina. 

20. Eliminação urinária prejudicada 31. Documentar coloração e as características da urina, ingestão, 

eliminação e peso diariamente. 

21. Eliminação intestinal prejudicada 32. Manter higiene íntima 

22. Diarreia 33. Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de diarreia. 
34. Monitorar eliminações intestinais quanto à frequência, 

consistência, formato, volume e cor. 

23. Constipação 35. Orientar o paciente sobre os alimentos ricos em fibras e a 

necessidade de ingestão hídrica adequada. 

24. Náusea 36. Identificar os fatores que causam náuseas e/ou vômitos. 

37. Estimular o consumo de pequenas quantidades de porções de 

alimentos.  

25. Vômito 38. Monitorar cor, consistência, odor, horário, volume e presença de 

sangue no vômito. 

39. Avaliar o estado de hidratação 

Indicadores da Necessidade de Sono e Repouso: Horas de sono; Sono e repouso: Sono irregular, Sono 

regular, Sonolência, Sono agitado; Usa medicamentos sedativos; Irritabilidade; Problema para adormecer; 

Ambiente de dormir: Presença de barulho, Luz; Dorme com irmãos; Dorme sozinho. 

26. Sono e repouso prejudicados 40. Monitorar o padrão de sono e as horas de sono. 

27. Sonolência 41. Ajudar a eliminar situações que interfiram no padrão de sono. 

42. Ajustar horário de medicações para diminuir a interferência 

ambiental no sono e repouso. 

Indicadores da Necessidade de Atividade Física: Deambula; Movimentação e flexão dos membros; 

Movimenta-se adequadamente para a idade; Restrição de movimento; Atrofia de membros superiores ou 

inferiores; Deficiência física; Hemiplegia; Paralisia; Paraplegia; Espasticidade; Hipertonia; Distúrbio na 

marcha; Desvio de coluna. 

28. Deambulação prejudicada 43. Promover ambiente seguro ao locomover-se e a necessidade de 

auxílio. 

29. Mobilidade física prejudicada 44. Avaliar as limitações e a gravidade do déficit, considerando as 

atividades diárias. 

30. Mobilidade no leito prejudicada 45. Monitorar diariamente complicações referentes à imobilidade. 

46. Realizar higiene corporal no leito. 

47. Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. 

31. Intolerância à atividade  48. Orientar sobre o tipo adequado de exercício de acordo com seu 

nível de saúde. 

Indicadores da Necessidade de Segurança Física e do Meio Ambiente: Água encanada: Sim, Não; Coleta de 

lixo: Sim, Não; Esgotamento sanitário: Sim, Não; Higiene do lar: Boa, Regular, Ruim; Ambiente seguro; 

Espaço para si em casa. 

32. Saneamento ineficaz 49. Orientar os responsáveis a supervisionarem a criança em 

ambientes insalubres. 

33. Exposição à contaminação 50. Orientar os responsáveis sobre os perigos à saúde da criança 

exposta a ambientes contaminados. 

51.  Identificar quais fatores de risco à saúde a criança foi exposta. 

52. Determinar as necessidades de mudanças relativas ao ambiente 

doméstico. 

Indicadores da Necessidade de Cuidado Corporal e Ambiental: Capacidade para o autocuidado; Higiene 

corporal: Preservada, Prejudicada; Frequência de banhos diários; Banho: Satisfatório, Prejudicado, Chuveiro, 

No leito; Higiene bucal: Preservada, Gengivite, Cárie, Dentes quebrados, Lesões, Língua saburrosa; Higiene 

íntima; Exala odores desagradáveis; Couro cabeludo: Limpo, Sujo, Pediculose, Lesões, Seborreia. 

34. Higiene corporal prejudicada 53. Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 

35. Higiene oral prejudicada 54. Investigar necessidade de aprendizagem quanto à higiene 

corporal e oral. 

55. Investigar se a criança possui material para higiene individual. 

36. Capacidade para autocuidado 

prejudicada 

56. Estimular hábitos de higiene. 

57. Orientar sobre a rotina hospitalar referente à higiene do corpo. 

58. Orientar sobre a importância dos hábitos de higiene. 

37. Dentição prejudicada 59. Orientar quanto à escovação e higiene oral adequada. 

60. Encaminhar para avaliação odontológica. 
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Indicadores da Necessidade de Integridade Física: Pele: Cor, Íntegra, Prurido, Presença de lesões 

(especificar, por exemplo: Nódulo, Tumor, Bolha, Pústula, Equimose, Hematoma, Petéquias, Erisipela, 

Celulite). 

38. Integridade da pele prejudicada 61. Monitorar a integridade da pele. 

62. Avaliar a região afetada, quanto ao aspecto, coloração, tecido 

cicatricial, secreção, odor e tipo de curativo. 

39. Integridade tissular prejudicada 63. Realizar curativo. 

64. Registrar a evolução da ferida após a realização do curativo. 

40. Risco de infecção 65. Prevenir infecção.  

66. Orientar sobre prevenção de infecção e infecção cruzada. 

67. Orientar sobre a suscetibilidade à infecção.  

41. Infecção 68. Monitorar sítio de inserção de dispositivos invasivos. 

42. Lesão 69. Monitorar sinais e sintomas de infecção, especialmente em áreas 

com edema, dor ou rubor. 

70. Documentar a evolução das lesões. 

Indicadores da Necessidade de Regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional: Crescimento 

e desenvolvimento compatíveis com a idade: Sim, Não; Genitália adequada para a idade: Sim, Não; 

Menarca/espermarca __anos; Data da última menstruação; Duração do ciclo em dias. 

43. Crescimento e desenvolvimento 

incompatíveis com a idade 

71. Orientar quanto à necessidade de acompanhamento 

especializado. 

72. Monitorar altura, peso, ingestão nutricional e estado 

cardiovascular e pulmonar. 

73. Ajudar a criança a aprender habilidades de autocuidado (ex. 

alimentar-se, escovar os dentes). 

44. Desenvolvimento infantil 

prejudicado 

74. Monitorar progresso de desenvolvimento em intervalos regulares. 

75. Auxiliar os pais a terem expectativas realistas sobre o 

comportamento e desenvolvimento da criança. 

Indicadores da Necessidade de Regulação Vascular: Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas (especificar), 

Ritmo cardíaco (especificar), Normocardia, Taquicardia, Bradicardia; Normotenso; Hipotenso; Hipertenso; 

Perfusão periférica: Preservada, Prejudicada; Cianose periférica; Cianose central; Rede venosa: Preservada, 

Prejudicada; Acesso venoso: periférico, Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP), Cateter Venoso Central, 

outro_____; Choque; Edema; Doença cardiovascular: Não, Sim (especificar); Infusão de líquido: TRO, Infusão 

venosa. 

45. Hipertensão 76. Monitorar pressão arterial. 

77. Manter repouso no leito. 

78. Atentar para alteração do nível de consciência. 
46. Hipotensão 

47. Perfusão periférica prejudicada 79. Avaliar, cor, textura e coloração da pele. 

48. Débito cardíaco diminuído 80. Verificar SSVV imediatamente. 

81. Monitorar saturação de oxigênio sanguíneo usando oxímetro de 

pulso. 

49. Choque cardiogênico 82. Monitorar sinais de hipóxia. 

83. Manter acesso intravenoso. 

84. Obter dados sobre a condição cardíaca usando dispositivo de 

monitorização. 

50. Rede venosa periférica prejudicada 85. Evitar punção endovenosa ou arterial na área afetada. 

86. Monitorar circulação periférica. 

51. Edema /Volume de líquidos 

excessivo 

87. Gerenciar edema. 

88. Monitorar ingestão de líquidos. 

89. Monitorar débito de líquidos. 

Indicadores da Necessidade de Regulação térmica: Normotérmica; Hipotérmica; Hipertérmica; Tremores; 

Calafrios; Sudorese; Rubor. 

52. Febre / Hipertermia 90. Gerenciar febre. 

53. Hipotermia 91. Monitorar temperatura corporal. 

Indicadores da Necessidade de Regulação Neurológica: Nível de consciência: Consciente, Inconsciente, 

Orientado, Desorientado, Letárgico, Confuso, Sonolento, Obnubilado, Torporoso; Condições da Pupila; Crises 

Convulsivas: Não, Sim; Diminuição nos Reflexos e Atividades Motoras; Delírios: Responde a estímulos: 

Verbais, Sensitivos; Doença cerebral: Não, Sim (especificar); Capacidade de atenção e julgamento; Intoxicação 

(especificar). 

54. Comportamento desorganizado 92. Consultar a família para estabelecer o nível cognitivo da criança. 



95 

 

93. Evitar discutir ou barganhar as imposições da criança. 

94. Ajudar a criança a identificar e assumir responsabilidades de 

acordo com seu entendimento das consequências do seu 

comportamento. 

55. Comprometimento 

neuropsicomotor 

95. Usar tom de voz suave e baixo. 

96. Monitorar condição neurológica. 

56. Convulsão 97. Medicar conforme prescrição médica. 

98. Manter ambiente seguro e com suporte adequado. 

Indicadores da Necessidade de Sensopercepção: Condição da visão: Olhos Simétricos, Olhos Assimétricos, 

Aspecto das Conjuntivas (especificar), Comprometimento da visão; Condição da audição: Normal, Diminuída; 

Deficiência auditiva; Distúrbios na fala, Mutismo; Tato: Sensação tátil comprometida; Paladar (especificar); 

Dificuldade de comunicação; Comportamento não verbal de dor; Verbalização de dor; Início da dor 

(especificar); Localização (especificar); Duração (especificar), Frequência da dor (especificar), Intensidade 

(Utilizar a escala de dor). 

57. Percepção sensorial alterada 99.    Ajudar a criança a compreender sua incapacidade. 

58. Comunicação verbal prejudicada 100. Usar toques, gestos, voz baixa a moderada, para incentivar a 

comunicação. 

101. Permitir tempo suficiente para ouvir a criança. 

102. Fazer perguntas que possam ser respondidas com “sim” ou 

“não”. 

59. Dor 103. Avaliar a dor de acordo com a escala de dor. 

104. Descrever as características da dor, incluindo local, início, 

duração, frequência, qualidade, intensidade e os fatores 

precipitantes. 

105. Avaliar sinais e sintomas da dor após a administração de 

analgésicos. 

106. Favorecer repouso/sono adequados para alívio da dor. 

107. Aplicar compressa fria ou quente para minimizar a dor. 

60. Dor aguda 

61. Dor Crônica 

62. Cólica menstrual 

63. Disúria 

Necessidades Psicossociais 

Indicadores das Necessidades de Gregária/Segurança emocional/Amor e aceitação/ Terapêutica e de 

Prevenção: Sentimentos e Comportamentos: Felicidade, Confiança, Enfrentamento, Valoriza-se, Estabilidade 

emocional, Serenidade, Agitação, Agressividade, Ansiedade, Apatia, Choro, Irritabilidade, Depressão, Medo; 

Presença de pessoa significativa; Vínculo mãe-filho: Estabelecido; Frágil; Amado pela família; Verbaliza falta 

de familiares; Evita familiares; Os pais demonstram sentimentos de: amor, carinho, acolhimento, delicadeza, 

Manifestações de carências afetivas (especificar). 

64. Condição psicológica prejudicada 108. Oferecer apoio psicológico. 

65. Ansiedade 109. Ajudar o paciente a identificar as situações precipitantes da 

ansiedade. 

110. Dar explicações claras e sucintas sobre os cuidados prestados. 

66. Ansiedade da hospitalização 111. Esclarecer dúvidas sobre a hospitalização e o tratamento. 

112. Ensinar atividades que diminuam a ansiedade. 

113. Identificar e diminuir estressores ambientais. 

67. Agitação 114. Avaliar nível de consciência e orientação no tempo e no espaço. 

115. Avaliar as causas para a agitação. 

116. Avaliar a necessidade de conter no leito para a segurança da 

criança. 

68. Parentalidade prejudicada 117. Encorajar os pais a expressarem seus sentimentos e 

preocupações. 

118. Promover parentalidade eficaz. 

69. Atitude familiar conflituosa 119. Promover relação de confiança com a família. 

120. Esclarecer atitudes de conflito da família. 

Indicadores das Necessidades de Comunicação/ Educação para a saúde e aprendizagem/ Educação 

Escolar/ Liberdade e Participação: Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, 

comunidade, igreja, sistema de saúde): Sim, Não; Conhece seu estado de saúde: Sim, Não; Participa do regime 

terapêutico: Sim, Não; Situações que interferem na não adesão ao regime terapêutico (especificar); Acesso ao 

ensino formal; Acompanhamento especial dos estudos durante a hospitalização: Não, Sim; Direitos 

constitucionais dos pais frente à hospitalização; Respeito à autonomia dos pais; Informação e esclarecimento 

sobre: ambiente, rotina, normas, Necessidade dos pais de informações (especificar); Sugestões para o plano de 

cuidados (especificar). 

70. Conhecimento ineficaz 121. Utilizar linguagem simples para que a comunicação seja 
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efetiva. 

122. Avaliar a compreensão das informações, pedindo que haja 

repetição das informações pelo cliente. 

71. Adesão prejudicada ao regime 

terapêutico 

123. Determinar o conhecimento sobre condição de saúde. 

124. Identificar os fatores que prejudicam a adesão ao tratamento. 

125. Facilitar a adesão ao tratamento. 

72. Risco de desempenho escolar 

prejudicado decorrente da 

hospitalização  

126. Encaminhar para o serviço educacional. 

73. Capacidade familiar ineficaz para 

participar no planejamento do 

cuidado 

127. Facilitar capacidades para participar do planejamento do 

cuidado. 

128. Orientar a família sobre a importância da sua participação na 

implementação do cuidado. 

Indicadores das Necessidades de Recreação e lazer/ Criatividade: Participa das atividades de recreação: 

Sim, Não, Motivo (especificar); Usa meios eletrônicos para comunicação; Participa de atividades em grupo; 

Pratica esportes; Desenvolve trabalhos manuais ou que use a criatividade (especificar). 

74. Isolamento social 129. Escutar ativamente, permitindo que a criança expresse seus 

sentimentos.  

130. Identificar fatores que causem o isolamento social. 

75. Interação social prejudicada 131. Envolver pessoas significativas para a criança em suas 

atividades sociais. 

Indicadores da Necessidade de Religiosidade e Espiritualidade: Religião (especificar); Necessidade de 

conforto espiritual: Sim, Não; Necessita de um líder espiritual ou de atividades religiosas (especificar). 
76. Angústia espiritual 132. Prover apoio espiritual. 

133. Usar comunicação terapêutica para haver confiança e cuidados 

com empatia. 

134. Oferecer privacidade para atividades espirituais. 

135. Estar disponível para que o cliente expresse sentimentos. 

Fonte: Marques, 2015. 

 

Por meio da construção dos enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções 

(ações) de enfermagem foi formatado um instrumento com base no modelo já utilizado na 

Clínica Pediátrica – HULW/UFPB (ANEXO 4), para ser utilizado nas fases de diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação da assistência de enfermagem, aplicado às crianças 

em idade escolar hospitalizadas, intitulado instrumento para aplicação do processo de 

enfermagem - Planejamento da Assistência de Enfermagem-1, que está apresentado na Etapa 

5. Para melhor visualização esquemática das Etapas 4, 5 e 6 foi construída a Figura 10. 
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Figura 10: Modelo esquemático das Etapas 4, 5 e 6, João Pessoa/PB, 2015. 

 

 

Fonte: Marques, 2015.
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4.4.5 Formatação de um instrumento para o planejamento da assistência de enfermagem 
 

INSTRUMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM- 

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM-1 

 

 

 

Data de admissão:___/___/_____ Prontuário_________________CNS ___________________________Enfermaria:___________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLAR 

Nome:_______________________________________________________________Idade:_____Data de Nascimento: __/__/___ 

Sexo: M F Raça/Etnia: ______________ Escolaridade: ___________________Procedência: ____________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________________________________________ 
Responsável: __________________________________________________________________________________Idade: ______ 
Parentesco: _____________________________N

o
 de documento do responsável:______________________________________ 

 

Diagnóstico/ Resultado de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

Necessidade de Oxigenação 

 Respiração prejudicada  

 Troca de gases prejudicada 

 Dispneia  

 Expectoração insuficiente  

 Tosse produtiva  

Ventilação espontânea 
prejudicada 
Outros:_______________ 
 

 Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço 
respiratório. 

 Verificar sinais vitais (SSVV). 

 Monitorar valores da gasometria arterial. 

 Registrar valores de saturação de oxigênio (SO2). 

 Elevar decúbito para ampliar capacidade fisiológica e 
promoção de conforto.  

 Monitorar a ocorrência de fadiga de músculos 
diafragmáticos. 

 Monitorar ingestão alimentar e de líquidos. 

 Realizar aspiração de vias aéreas. 

 Registrar características da secreção e duração 
da tosse. 

 Administrar oxigenioterapia ou tratamentos 
terapêuticos respiratórios (ex.: nebulização). 

Necessidade de Hidratação 

 Desidratação  

 Risco de desidratação  

 Desequilíbrio de eletrólitos  

Risco de desequilíbrio de 
eletrólitos 

 Edema 

 Hidratação adequada 
Outros:________________ 

 Monitorar peso, temperatura corporal, umidade da 
cavidade oral, esclerótica e pele, volume e 
concentração da urina. 

 Monitorar perdas de líquidos por vômito, diarreia, 
febre, drenos e sondas. 

 Controlar rigorosamente a terapia venosa de líquidos 
e eletrólitos. 

 Manter acesso venoso pérvio. 

Detectar ocorrência de letargia, hipotensão, 
convulsão e câimbras musculares. 

 Monitorar a ingestão de líquidos de acordo 
com a necessidade diária.  

 Monitorar resultados laboratoriais 
(hematócrito, ureia, creatinina, albumina, 
osmolaridade sérica e urinária). 

Monitorar sinais vitais (SSVV). 

Necessidade de Nutrição 

 Desnutrição 

 Obesidade 

 Sobrepeso 

 Falta de apetite  

 Deglutição prejudicada 

 Intolerância alimentar  

 Dispepsia 
Outros:________________ 

 Pesar em intervalos estabelecidos. 

 Registrar a ingestão e aceitação alimentar. 

 Administrar dieta enteral. 

 Estimular a adesão à dieta alimentar. 

 Encorajar a prática de exercícios. 

 Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por 
hábitos saudáveis.  

 Monitorar nível de energia, cansaço, fraqueza, 
características de unhas, cabelos e pele. 

 Orientar a mastigação adequada dos 
alimentos. 

 Monitorar o crescimento e desenvolvimento. 

 Determinar preferências alimentares. 

 Orientar sobre alimentos suaves, pouco 
condimentados e não ácidos. 

 Orientar a não deitar imediatamente após as 
refeições. 

Necessidade de Eliminação 

 Eliminação urinária prejudicada 

 Eliminação intestinal 
prejudicada 

 Diarreia 

 Constipação 

 Náusea 

 Vômito 
Outros:________________ 

  Documentar coloração e as características da urina, 
ingestão, eliminação e peso diariamente. 

 Manter higiene íntima 

 Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de 
diarreia. 

 Monitorar eliminações intestinais, quanto à 
frequência, consistência, formato, volume e cor. 

 Orientar o paciente sobre alimentos ricos em fibras e 
a necessidade de ingestão hídrica adequada. 

 Identificar os fatores que causam náuseas e/ou 
vômitos. 

 Estimular o consumo de pequenas quantidades 
de porções de alimentos.  

 Monitorar cor, consistência, odor, horário, 
volume e presença de sangue no vômito. 

 Avaliar o estado de hidratação. 

Necessidade de Sono e Repouso 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica 

Planejamento da Assistência de Enfermagem- Escolar- 6-12 anos 
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 Sono e repouso prejudicados 

 Sonolência  
Outros:__________ 

 Monitorar o padrão de sono e as horas de sono. 

 Ajudar a eliminar situações que interfiram no padrão 
de sono. 

 Ajustar horário de medicações para diminuir a 
interferência ambiental no sono e repouso. 

Necessidade de Atividade Física 

 Deambulação prejudicada 

 Mobilidade física prejudicada 

 Mobilidade no leito prejudicada 

 Intolerância à atividade  
Outros:________________ 

  Promover ambiente seguro ao locomover-se e a 
necessidade de auxílio. 

  Avaliar as limitações e a gravidade do déficit, 
considerando as atividades diárias. 

  Monitorar diariamente complicações referentes à 
imobilidade. 

  Realizar higiene corporal no leito. 

  Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. 

  Orientar sobre o tipo adequado de exercício de 
acordo com seu nível de saúde. 

Necessidade de Segurança física e do meio ambiente 

 Saneamento ineficaz 

 Exposição à contaminação 
Outros:________________ 

 Orientar os responsáveis a supervisionar a criança 
em ambientes insalubres. 

 Orientar os responsáveis sobre os perigos à saúde da 
criança exposta a ambientes contaminados. 

 Identificar quais fatores de risco à saúde a 
criança foi exposta. 

 Determinar as necessidades de mudanças 
relativas ao ambiente doméstico. 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental  

 Higiene corporal prejudicada 

 Higiene oral prejudicada 

 Capacidade para autocuidado 
prejudicada 

 Dentição prejudicada 
Outros:________________ 

 Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 

 Investigar necessidade de aprendizagem quanto à 
higiene corporal e oral. 

 Investigar se a criança possui material para higiene 
individual. 

 Estimular hábitos de higiene. 

 Orientar sobre a rotina hospitalar referente à 
higiene do corpo. 

 Orientar sobre a importância dos hábitos de 
higiene. 

 Orientar quanto à escovação e higiene oral 
adequada. 

 Encaminhar para avaliação odontológica. 

Necessidade de Integridade Física 

 Integridade da pele prejudicada 

 Integridade tissular prejudicada 

 Risco de infecção 

 Infecção 

 Lesão 
Outros:________________ 

 Monitorar a integridade da pele. 

 Avaliar a região afetada, quanto ao aspecto, 
coloração, tecido cicatricial, secreção, odor e tipo de 
curativo. 

 Realizar curativo. 

 Registrar a evolução da ferida após a realização do 
curativo. 

 Prevenir infecção.  

 Orientar sobre prevenção de infecção e 
infecção cruzada. 

 Orientar sobre a suscetibilidade à infecção.  

 Monitorar sítio de inserção de dispositivos 
invasivos. 

 Monitorar sinais e sintomas de infecção, 
especialmente em áreas com edema, dor ou 
rubor. 

 Documentar a evolução das lesões. 

Necessidade de Regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional 

Crescimento e desenvolvimento 
incompatíveis com a idade 

Desenvolvimento infantil 
prejudicado 
Outros: _________________ 

 Orientar quanto à necessidade de acompanhamento 
especializado. 

 Monitorar altura, peso, ingestão nutricional e estado 
cardiovascular e pulmonar. 

 Ajudar a criança a aprender habilidades de 
autocuidado (ex., alimentar-se, escovar os dentes). 

 Monitorar progresso de desenvolvimento em 
intervalos regulares. 

 Auxiliar os pais a terem expectativas realistas 
sobre o comportamento e desenvolvimento da 
criança. 

Necessidade de Regulação Vascular 

 Hipertensão 

 Hipotensão 

 Perfusão periférica prejudicada 

 Débito cardíaco diminuído 

 Choque cardiogênico 

Rede venosa periférica 
prejudicada 

 Edema /Volume de líquidos 
excessivo.  
Outros: _____________ 

 Monitorar pressão arterial. 

 Manter repouso no leito. 

 Atentar para alteração do nível de consciência. 

 Avaliar, cor, textura e coloração da pele. 

 Verificar SSVV imediatamente. 

 Monitorar saturação de oxigênio sanguíneo usando 
oxímetro de pulso. 

 Monitorar sinais de hipóxia. 

 Manter acesso intravenoso. 

 Obter dados sobre a condição cardíaca usando 
dispositivo de monitorização. 

 Evitar punção endovenosa ou arterial na área 
afetada. 

 Monitorar circulação periférica. 

 Gerenciar edema. 

 Monitorar ingestão de líquidos. 

 Monitorar débito de líquidos. 

Necessidade de Regulação Térmica 

 Febre / Hipertermia 

 Hipotermia     
Outros:_________ 

 Gerenciar febre.  Monitorar temperatura corporal. 

Necessidade de Regulação Neurológica 
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 Comportamento desorganizado 

Comprometimento 
neuropsicomotor 

 Convulsão 
Outros: _________________ 

 Consultar a família para estabelecer o nível cognitivo 
da criança. 

 Evitar discutir ou barganhar as imposições da 
criança. 

 Ajudar a criança a identificar e assumir 
responsabilidades de acordo com seu entendimento 
das consequências do seu comportamento. 

 Usar tom de voz suave e baixo. 

 Monitorar condição neurológica. 

 Medicar conforme prescrição médica. 

 Manter ambiente seguro e com suporte 
adequado. 

Necessidade de Sensopercepção 

  Percepção sensorial alterada 

Comunicação verbal prejudicada 

  Dor 

  Dor aguda 

  Dor Crônica 

  Cólica menstrual 

  Disúria 
Outros: _________________ 

 Ajudar a criança a compreender sua incapacidade. 

 Usar toques, gestos, voz baixa a moderada, para 
incentivar a comunicação. 

 Permitir tempo suficiente para ouvir a criança. 

 Fazer perguntas que possam ser respondidas com 
“sim” ou “não”. 

 Avaliar a dor de acordo com a escala de dor. 

 Descrever as características da dor, incluindo 
local, início, duração, frequência, qualidade, 
intensidade e os fatores precipitantes. 

 Avaliar sinais e sintomas da dor após a 
administração de analgésicos. 

 Favorecer repouso/sono adequados para alívio 
da dor. 

 Aplicar compressa fria ou quente para 
minimizar a dor. 

Necessidades de Gregária/Segurança emocional/Amor e aceitação/ Terapêutica e de Prevenção 

 Condição psicológica 
prejudicada 

 Ansiedade 

 Ansiedade da hospitalização 

 Agitação 

 Parentalidade prejudicada 

 Atitude familiar conflituosa 
Outros: _________________ 

 Oferecer apoio psicológico. 

 Ajudar o paciente a identificar as situações 
precipitantes da ansiedade. 

 Dar explicações claras e sucintas sobre os cuidados 
prestados. 

 Esclarecer dúvidas sobre a hospitalização e o 
tratamento. 

 Ensinar atividades que diminuam a ansiedade. 

 Identificar e diminuir estressores ambientais. 
 

 Avaliar nível de consciência e orientação no 
tempo e no espaço. 

 Avaliar as causas para a agitação. 

 Avaliar a necessidade de conter no leito para a 
segurança da criança. 

 Encorajar os pais a expressarem seus 
sentimentos e preocupações. 

 Promover parentalidade eficaz. 

 Promover relação de confiança com a família. 

 Esclarecer atitudes de conflito da família. 
Necessidades de Comunicação/ Educação para a saúde e aprendizagem/ Educação Escolar/ Liberdade e Participação 

 Conhecimento ineficaz 

 Adesão prejudicada ao regime 
terapêutico 

 Risco de desempenho escolar 
prejudicado decorrente da 
hospitalização  

 Capacidade familiar ineficaz 
para participar no planejamento 
do cuidado.  
Outros: ___________ 

 Utilizar linguagem simples para que a comunicação 
seja efetiva. 

 Avaliar a compreensão das informações, pedindo 
que haja repetição das informações pelo cliente. 

 Determinar o conhecimento sobre condição de 
saúde. 

 Identificar os fatores que prejudicam a adesão ao 
tratamento.  

 Facilitar a adesão ao tratamento. 

 Encaminhar para o serviço educacional/Classe 
Hospitalar. 

 Facilitar capacidades para participar do 
planejamento do cuidado. 

 Orientar a família sobre a importância da sua 
participação na implementação do cuidado. 

Necessidades de Recreação e lazer/ Criatividade 

 Isolamento social 

 Interação social prejudicada 
Outros: _____________________ 

 Escutar ativamente, permitindo que a criança 
expresse seus sentimentos.  

 Identificar fatores que causem o isolamento social. 

 Envolver pessoas significativas para a criança 
em suas atividades sociais. 

Necessidade de Religiosidade e espiritualidade 

 Angústia espiritual 
Outros:________________ 

 Prover apoio espiritual. 

 Usar comunicação terapêutica para haver confiança 
e cuidados com empatia. 

 Oferecer privacidade para atividades espirituais. 

 Estar disponível para que o cliente expresse 
sentimentos. 

 AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/__________ 

  Fonte: Marques, 2015. 

Ao final desse instrumento foi disponibilizado espaço para que possa ser registrada a 

avaliação diária das observações realizadas após a implementação do plano de cuidados.  
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4.4.6 Análise da pertinência dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem elaborados para crianças em idade escolar hospitalizadas 

 

Foi sentida, pela pesquisadora responsável, a necessidade de que este instrumento para 

aplicação do processo de enfermagem - Planejamento da Assistência de Enfermagem-1 

passasse por avaliação de especialistas em pesquisas realizadas com a utilização CIPE
®
,
 
como 

também pelas enfermeiras que fizeram parte das etapas anteriores e que irão aplicar na prática 

assistencial o instrumento elaborado nesta Tese, com o intuito de atribuir ao mesmo, maior 

confiabilidade e valor científico. 

A principal finalidade da elaboração do instrumento para aplicação do processo de 

enfermagem- Planejamento da Assistência de Enfermagem é que ele contemple os principais 

diagnósticos e intervenções prioritárias para crianças em idade escolar hospitalizadas, e 

também que ele seja operacional, que o seu conteúdo possa ser formatado e impresso em duas 

laudas, frente e verso, seguindo o padrão de outros instrumentos elaborados para as clientelas 

do HULW/UFPB, facilitando o arquivamento no prontuário do paciente.  

A apresentação do instrumento para aplicação do processo de enfermagem- 

Planejamento da Assistência de Enfermagem-1 em três laudas se deu por terem sido validados 

263 indicadores para o item do cuidado, que repercutiram na elaboração de 76 

diagnósticos/resultados de enfermagem e 135 intervenções de enfermagem para todos os 

indicadores serem contemplados. Por isso, viu-se a necessidade de oferecer sugestões quanto 

ao conteúdo, formatação e extensão do instrumento por pesquisadoras de estudos vinculados 

ao Centro CIPE
®
.  

A avaliação feita por experts na utilização da CIPE
® 

foi realizada em reunião agendada 

com antecedência, na qual foram distribuídas cópias do instrumento para aplicação do 

processo de enfermagem- Planejamento da Assistência de Enfermagem- 1, em 04 de maio de 

2015, sendo explicitado o propósito da reunião: fazer leitura prévia do conteúdo pelos 

participantes. A reunião foi realizada no Grupo de Pesquisa GEPFAE, em 11 de maio de 

2015, com duração de 4 horas de discussão, no Laboratório de Cuidar do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem (PPGENF).  

As alterações no instrumento foram feitas por consenso de seis especialistas e 

moderadas pelas pesquisadoras. 

Foram excluídos 28 diagnósticos/resultados de enfermagem e 65 intervenções de 

enfermagem. E acrescentado um diagnóstico/resultados e sete intervenções, sendo realizados 

ajustes na denominação de diagnósticos e intervenções quando se fez necessário. Totalizando 



102 

 

49 diagnósticos de enfermagem e 77 intervenções de enfermagem após a avaliação dos 

experts. 

Não receberam alterações apenas as necessidades de Sono e Repouso e a Necessidade 

de Religiosidade e Espiritualidade. As necessidades de Segurança Física e do Meio Ambiente; 

regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional; regulação neurológica foram 

retiradas do instrumento, pois os diagnósticos e intervenções de enfermagem são de baixa 

resolução durante o processo de hospitalização infantil, e por estarem contempladas em ações 

desenvolvidas nas avaliações de outros diagnósticos prioritários. 

As alterações realizadas no instrumento para aplicação do processo de enfermagem-

Planejamento da Assistência de Enfermagem-1 estão apresentadas a seguir, seguindo a 

padronização apresentada para as alterações que foram realizadas no histórico de 

enfermagem.  

Os diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem excluídos estão destacados 

com uma linha que corta ao meio os enunciados; as inclusões estão destacadas com a fonte 

azul. Foi realizado um sombreamento cinza no diagnóstico/resultado de enfermagem: 

comunicação verbal prejudicada e da intervenção: usar toques, gestos, voz baixa a moderada, 

para incentivar a comunicação, ambos pertencentes à necessidade de Sensopercepção e 

colocado uma seta indicando que ambos foram transferidos para a junção das necessidades de 

Comunicação/ Educação para a saúde e aprendizagem/ Educação Escolar/ Liberdade e 

Participação.   

Após a demonstração das alterações realizadas no instrumento para aplicação do 

processo de enfermagem- Planejamento da Assistência de Enfermagem-1, imediatamente está 

apresentado o instrumento para aplicação do processo de enfermagem- Planejamento da 

Assistência de Enfermagem-2, que foi formatado em duas laudas, de acordo com a 

padronização dos outros instrumentos utilizados na Clínica Pediátrica-HULW/UFPB. 
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INSTRUMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM- 

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM-1 

 

 

 

Data de admissão:___/___/_____ Prontuário_________________CNS ___________________________Enfermaria:___________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLAR 

Nome:_________________________________________________________________Idade:_____Data de Nascimento: __/__/___ 

Sexo: M F Raça/Etnia: ______________ Escolaridade: ___________________Procedência: ______________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________________________________________ 
Responsável: ___________________________________________________________________________________Idade: _______ 
Parentesco: _____________________________N

o
 de documento do responsável:________________________________________ 

 

Diagnóstico/ Resultado de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

Necessidade de Oxigenação 

 Respiração prejudicada  

 Troca de gases prejudicada 

 Dispneia  

 Expectoração insuficiente  

 Tosse produtiva  

Ventilação espontânea 
prejudicada 
Outros:_______________ 
 

 Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço 
respiratório. 

 Verificar sinais vitais (SSVV). 

 Monitorar valores da gasometria arterial. 

 Registrar valores de saturação de oxigênio (SO2). 

 Elevar decúbito para ampliar capacidade fisiológica e 
promoção de conforto.  

 Monitorar a ocorrência de fadiga de músculos 
diafragmáticos 

 Monitorar ingestão alimentar e de líquidos. 

 Realizar aspiração de vias aéreas. 

 Registrar características da secreção e duração 
da tosse. 

 Administrar oxigenioterapia ou tratamentos 
terapêuticos respiratórios (ex.: nebulização). 

Necessidade de Hidratação 

 Desidratação  

 Risco de desidratação  

 Desequilíbrio de eletrólitos  

Risco de desequilíbrio de 
eletrólitos 

 Edema 

 Hidratação adequada 
Outros:________________ 

 Monitorar peso, temperatura corporal, umidade da 
cavidade oral, esclerótica e pele, volume e 
concentração da urina. 

 Monitorar peso e perdas de líquidos por vômito, 
diarreia, febre, drenos e sondas. 

 Controlar rigorosamente a terapia venosa de 
líquidos e eletrólitos. 

 Manter acesso venoso pérvio. 

Detectar ocorrência de letargia, hipotensão, 
convulsão e câimbras musculares. 

 Monitorar a ingestão de líquidos de acordo com 
a necessidade diária.  

 Monitorar resultados laboratoriais (hematócrito, 
ureia, creatinina, albumina, osmolaridade sérica e 
urinária). 

Monitorar sinais vitais (SSVV). 

Necessidade de Nutrição 

 Desnutrição 

 Obesidade 

 Sobrepeso 

 Falta de apetite  

 Deglutição prejudicada 

 Intolerância alimentar  

 Dispepsia 
Outros:________________ 

 Pesar em intervalos estabelecidos. 

 Registrar a ingestão e aceitação alimentar. 

 Administrar dieta enteral. 

 Estimular a adesão à dieta alimentar. 

 Encorajar a prática de exercícios. 

 Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por 
hábitos saudáveis.  

 Monitorar nível de energia, cansaço, fraqueza, 
características de unhas, cabelos e pele. 

 Orientar a mastigação adequada dos alimentos. 

 Monitorar o crescimento e o desenvolvimento. 

 Determinar preferências alimentares. 

 Orientar sobre alimentos suaves, pouco 
condimentados e não ácidos. 

 Orientar a não deitar imediatamente após as 
refeições. 

Necessidade de Eliminação 

 Eliminação urinária prejudicada 

 Eliminação intestinal prejudicada 

 Diarreia 

 Constipação 

 Náusea 

 Vômito 
Outros:________________ 

  Documentar coloração e as características da urina, 
ingestão, eliminação e peso diariamente. 

 Manter higiene íntima. 

 Monitorar a ocorrência de sinais e sintomas de 
diarreia. 

 Monitorar eliminações intestinais quanto à 
frequência, consistência, formato, volume e cor. 

 Orientar o paciente sobre alimentos ricos em fibras e 
a necessidade de ingestão hídrica adequada. 

 Identificar os fatores que causam náuseas e/ou 
vômitos. 

 Estimular o consumo de pequenas quantidades 
de porções de alimentos.  

 Monitorar cor, consistência, odor, horário, 
volume e presença de sangue no vômito. 

 Avaliar o estado de hidratação. 

Necessidade de Sono e Repouso 

 Sono e repouso prejudicados 

 Sonolência  
Outros:__________ 

 Monitorar o padrão de sono e as horas de sono. 

 Ajudar a eliminar situações que interfiram no 
padrão de sono. 
 

 Ajustar horário de medicações para diminuir a 
interferência ambiental no sono e repouso 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 
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Necessidade de Atividade Física 

 Deambulação prejudicada 

 Mobilidade física prejudicada 

 Mobilidade no leito prejudicada 

 Intolerância à atividade  
Outros:________________ 

  Promover ambiente seguro ao locomover-se e a 
necessidade de auxílio. 

  Avaliar as limitações da mobilidade e a gravidade 
do déficit, considerando as atividades diárias. 

  Monitorar diariamente complicações referentes à 
imobilidade. 

  Realizar higiene corporal no leito. 

  Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. 

  Orientar sobre o tipo adequado de exercício de 
acordo com seu nível de saúde. 

Necessidade de Segurança física e do meio ambiente 

 Saneamento ineficaz 

 Exposição à contaminação 
Outros:________________ 

 Orientar os responsáveis a supervisionar a criança 
em ambientes insalubres. 

 Orientar os responsáveis sobre os perigos à saúde 
da criança exposta a ambientes contaminados. 

 Identificar quais fatores de risco à saúde a criança 
foi exposta. 

 Determinar as necessidades de mudanças 
relativas ao ambiente doméstico. 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental  

 Higiene corporal prejudicada 

 Higiene oral prejudicada 

 Capacidade para autocuidado 
prejudicada 

 Dentição prejudicada 
Outros:________________ 

 Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado 
quanto à higiene corporal e oral. 

 Investigar necessidade de aprendizagem quanto à 
higiene corporal e oral. 

 Investigar se a criança possui material para higiene 
individual. 

 Estimular hábitos de higiene. 

 Orientar sobre a rotina hospitalar referente à 
higiene do corpo. 

 Orientar sobre a importância dos hábitos de 
higiene corporal adequada. 

 Orientar quanto à escovação e higiene oral 
adequada. 

 Encaminhar para avaliação odontológica. 

Necessidade de Integridade Física 

 Integridade da pele prejudicada 

 Integridade tissular prejudicada 

 Risco de infecção 

 Infecção 

 Lesão 
Outros:________________ 

 Monitorar a integridade da pele. 

 Avaliar a região afetada, quanto ao aspecto, 
coloração, tecido cicatricial, secreção, odor e tipo de 
curativo. 

 Realizar curativo. 

 Registrar a evolução da ferida após a realização do 
curativo. 

 Prevenir infecção.  

 Orientar sobre prevenção de infecção e infecção 
cruzada. 

 Orientar sobre a suscetibilidade à infecção.  

 Monitorar sítio locais de inserção de dispositivos 
invasivos. 

 Monitorar sinais e sintomas de infecção, 
especialmente em áreas com edema, dor ou rubor. 

 Documentar a evolução das lesões. 

Necessidade de Regulação: crescimento celular e desenvolvimento funcional 

Crescimento e desenvolvimento 
incompatíveis com a idade 

Desenvolvimento infantil 
prejudicado 
Outros: _________________ 

 Orientar quanto à necessidade de 
acompanhamento especializado. 

 Monitorar altura, peso, ingestão nutricional e 
estado cardiovascular e pulmonar. 

 Ajudar a criança a aprender habilidades de 
autocuidado (ex. alimentar-se, escovar os dentes). 

 Monitorar progresso de desenvolvimento em 
intervalos regulares. 

 Auxiliar os pais a terem expectativas realistas 
sobre o comportamento e desenvolvimento da 
criança. 

Necessidade de Regulação Vascular 

 Hipertensão 

 Hipotensão 

 Perfusão periférica prejudicada 

 Débito cardíaco diminuído 

 Choque cardiogênico 

Rede venosa periférica 
prejudicada 

 Edema /Volume de líquidos 
excessivo.  
Outros: _____________ 

 Monitorar pressão arterial e frequência cardíaca. 

 Manter repouso no leito. 

 Atentar para alteração do nível de consciência. 

 Avaliar, cor, textura e coloração da pele. 

 Verificar SSVV imediatamente. 

 Monitorar saturação de oxigênio sanguíneo usando 
oxímetro de pulso. 

 Monitorar sinais de hipóxia. 

 Manter acesso intravenoso. 

 Obter dados sobre a condição cardíaca usando 
dispositivo de monitorização. 

 Evitar punção endovenosa ou arterial na área 
afetada: ____________. 

 Monitorar circulação periférica. 

 Gerenciar edema. 

 Monitorar ingestão de líquidos. 

 Monitorar débito de líquidos. 

Necessidade de Regulação Térmica 

 Febre / Hipertermia 

 Hipotermia    
Outros:_________ 

 Gerenciar febre. 

 Colocar compressas frias nas regiões axilar e 
inguinal. 

 Monitorar a ingestão e eliminação de líquidos. 

 Promover conforto para a criança. 

 Verificar temperatura após uma hora da 
administração de antitérmico. 
 

 Monitorar temperatura corporal. 

 Avaliar risco de hipotermia. 

 Manter a criança aquecida. 

Necessidade de Regulação Neurológica 



105 

 

 Comportamento desorganizado 

Comprometimento 
neuropsicomotor 

 Convulsão 
Outros: _________________ 

 Consultar a família para estabelecer o nível 
cognitivo da criança. 

 Evitar discutir ou barganhar as imposições da 
criança. 

 Ajudar a criança a identificar e assumir 
responsabilidades de acordo com seu entendimento 
das consequências do seu comportamento. 

 Usar tom de voz suave e baixo. 

 Monitorar condição neurológica. 

 Medicar conforme prescrição médica. 

 Manter ambiente seguro e com suporte 
adequado. 

Necessidade de Sensopercepção 

  Percepção sensorial alterada 
(especificar) ____________ 

 Comunicação verbal prejudicada 

  Dor (especificar) ____________  

  Dor aguda 

  Dor Crônica 

  Cólica menstrual 

  Disúria 
Outros: _________________ 

 Ajudar a criança a compreender sua incapacidade. 

 Usar toques, gestos, voz baixa a moderada, para 
incentivar a comunicação. 

 Permitir tempo suficiente para ouvir a criança. 

 Fazer perguntas que possam ser respondidas com 
“sim” ou “não”. 

 Avaliar a dor de acordo com a escala de dor. 

 Descrever as características da dor, incluindo 
local, início, duração, frequência, qualidade, 
intensidade e os fatores precipitantes. 

 Avaliar sinais e sintomas da dor após a 
administração de analgésicos. 

 Favorecer repouso/sono adequados para alívio da 
dor. 

 Aplicar compressa fria ou quente para minimizar a 
dor. 

Necessidades de Gregária/Segurança emocional/Amor e aceitação/ Terapêutica e de Prevenção 

 Condição psicológica prejudicada 

 Ansiedade 

 Ansiedade da hospitalização 

 Agitação 

 Parentalidade prejudicada 

 Atitude familiar conflituosa 
Outros: _________________ 

 Oferecer apoio psicológico 

 Ajudar o paciente a identificar as situações 
precipitantes da ansiedade. 

 Dar explicações claras e sucintas sobre os cuidados 
prestados, sobre hospitalização e tratamento. 

 Esclarecer dúvidas sobre a hospitalização e o 
tratamento. 

 Ensinar atividades que diminuam a ansiedade. 

 Identificar e diminuir estressores ambientais. 
 

 Avaliar nível de consciência e orientação no 
tempo e no espaço. 

 Avaliar as causas para a de agitação. 

 Avaliar a necessidade de conter no leito para a 
segurança da criança. 

 Encorajar os pais a expressarem seus sentimentos 
e preocupações. 

 Promover parentalidade eficaz. 

 Promover relação de confiança com a família. 

 Esclarecer atitudes de conflito da família. 
Necessidades de Comunicação/ Educação para a saúde e aprendizagem/ Educação Escolar/ Liberdade e Participação 

 Comunicação verbal prejudicada 

 Conhecimento ineficaz 
(especificar) ____________ 

 Adesão prejudicada ao regime 
terapêutico 

 Risco de desempenho escolar 
prejudicado decorrente da 
hospitalização  

 Capacidade familiar ineficaz para 
participar no planejamento do 
cuidado.  
Outros: ___________ 

 Usar toques, gestos, voz baixa a moderada, para 
incentivar a comunicação. 

 Utilizar linguagem simples para que a comunicação 
seja efetiva. 

 Avaliar a compreensão das informações, pedindo 
que haja repetição das informações pelo cliente. 

 Determinar o conhecimento sobre condição de 
saúde. 

 Identificar os fatores que prejudicam a adesão ao 
tratamento.  

 Facilitar a adesão ao tratamento. 

 Encaminhar para o serviço educacional/Classe 
Hospitalar. 

 Facilitar capacidades para participar do 
planejamento do cuidado. 

 Orientar a família sobre a importância da sua 
participação na implementação do cuidado. 

Necessidades de Recreação e lazer/ Criatividade 

 Isolamento social 

 Atividade recreativa 
interrompida 

 Interação social prejudicada 
Outros: _____________________ 

 Escutar ativamente, permitindo que a criança 
expresse seus sentimentos.  

 Identificar fatores que causem o isolamento social. 

 Avaliar a capacidade de participação da criança nas 
atividades disponíveis e incentivar sua adesão. 

 Envolver pessoas significativas para a criança em 
suas atividades sociais. 

Necessidade de Religiosidade e espiritualidade 

 Angústia espiritual 
Outros:________________ 

 Prover apoio espiritual. 

 Usar comunicação terapêutica para haver confiança 
e cuidados com empatia. 

 Oferecer privacidade para atividades espirituais. 

 Estar disponível para que o cliente expresse 
sentimentos. 

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/__________ 

Fonte: Marques, 2015. 
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INSTRUMENTO PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM- 

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM-2 

 

 

 

Data de admissão:___/___/_____ Prontuário_________________CNS ______________________Enfermaria:_________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ESCOLAR 

Nome:____________________________________________________________Idade:_____Data de Nascimento: __/__/___ 

Sexo: M F Raça/Etnia: ______________ Escolaridade: ___________________Procedência: ________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________________________________ 
Responsável: ____________________________________________________________________________Idade: _________ 
Parentesco: _____________________________N

o
 de documento do responsável:____________________________________ 

Diagnóstico/ Resultado de 

enfermagem 

Intervenção de enfermagem               Horário 

Necessidade de Oxigenação  

 Respiração prejudicada  

 Dispneia  

 Expectoração insuficiente  

 Tosse produtiva  

Outros:_______________ 

 Monitorar frequência, ritmo, profundidade e esforço respiratório. 

 Registrar valores de saturação de oxigênio (SO2). 

 Elevar decúbito para ampliar capacidade fisiológica e promoção de conforto.  

 Realizar aspiração de vias aéreas. 

 Registrar características da secreção e duração da tosse. 

Administrar oxigenioterapia ou tratamentos terapêuticos respiratórios (ex.: 

nebulização). 

 

Necessidade de Hidratação  

 Desidratação  

 Desequilíbrio de eletrólitos  

 Edema  

Outros:__________ 

 Monitorar peso e perdas de líquidos por vômito, diarreia, febre, drenos e sondas. 

 Controlar a terapia venosa de líquidos e eletrólitos. 

 Monitorar a ingestão de líquidos de acordo com a necessidade diária.  

 

Necessidade de Nutrição  

 Desnutrição 

 Sobrepeso 

 Falta de apetite  

 Intolerância alimentar  

Outros: __________ 

 Pesar em intervalos estabelecidos. 

 Registrar a ingestão e aceitação alimentar. 

Monitorar nível de energia, cansaço, fraqueza, características de unhas, cabelos e pele. 

 Determinar preferências alimentares. 

 

Necessidade de Eliminação  

 Eliminação urinária prejudicada 

 Diarreia 

 Constipação 

 Náusea 

 Vômito  

Outros: __________ 

 Documentar coloração e as características da urina.  

 Manter higiene íntima. 

Monitorar eliminações intestinais, quanto à frequência, consistência, formato, volume 

e cor. 

 Identificar os fatores que causam náuseas e/ou vômitos. 

Monitorar cor, consistência, odor, horário, volume e presença de sangue no vômito. 

 

Necessidade de Sono e Repouso  

 Sono e repouso prejudicados 

 Sonolência  

Outros: __________ 

 Monitorar o padrão de sono e as horas de sono. 

 Ajudar a eliminar situações que interfiram no padrão de sono. 

 Ajustar horário de medicações para diminuir a interferência ambiental no sono e 

repouso. 

 

Necessidade de Atividade Física  

 Deambulação prejudicada 

 Mobilidade física prejudicada 

 Mobilidade no leito prejudicada 

Outros: __________ 

  Promover ambiente seguro ao locomover-se e a necessidade de auxílio. 

  Avaliar as limitações da mobilidade, considerando as atividades diárias. 

  Monitorar diariamente complicações referentes à imobilidade. 

  Realizar higiene corporal no leito. 

  Realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. 

 

Necessidade de cuidado corporal e ambiental   

 Higiene corporal prejudicada 

 Higiene oral prejudicada 

Capacidade para autocuidado 

prejudicada 

Outros: __________ 

 Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado quanto à higiene corporal e oral. 

 Investigar se a criança possui material para higiene individual. 

 Orientar sobre a rotina hospitalar referente à higiene do corpo. 

 Orientar sobre os hábitos de higiene corporal adequada. 

 Orientar quanto à escovação e higiene oral adequada. 

 

Necessidade de Integridade Física  

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 
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 Integridade da pele prejudicada 

 Integridade tissular prejudicada 

 Infecção 

 Lesão 

Outros: __________ 

 Monitorar a integridade da pele. 

Avaliar a região afetada, quanto ao aspecto, coloração, tecido cicatricial, secreção, 

odor e tipo de curativo. 

 Registrar a evolução da ferida após a realização do curativo. 

 Orientar sobre prevenção de infecção e infecção cruzada. 

 Monitorar locais de inserção de dispositivos invasivos. 

 Monitorar sinais e sintomas de infecção, especialmente em áreas com edema, dor e 

rubor. 

 Documentar a evolução das lesões. 

 

Necessidade de Regulação Vascular  

 Hipertensão 

 Hipotensão 

 Perfusão periférica prejudicada 

Rede venosa periférica prejudicada 

 Outros: __________ 

 Monitorar pressão arterial e frequência cardíaca. 

 Manter repouso no leito. 

 Atentar para alteração do nível de consciência. 

 Avaliar, cor, textura e coloração da pele. 

 Evitar punção endovenosa ou arterial na área afetada: ____________ 

 

Necessidade de Regulação Térmica  

 Hipertermia 

 Hipotermia 

Outros:_________ 

 Colocar compressas frias nas regiões axilar e inguinal. 

 Monitorar a ingestão e eliminação de líquidos. 

 Promover conforto para a criança. 

 Verificar temperatura após uma hora da administração de antitérmico.  

 Avaliar risco de hipotermia. 

 Manter a criança aquecida. 

 

Necessidade de Sensopercepção  

 Percepção sensorial alterada _____ 

 Dor __________ 

Outros: __________ 

 Ajudar a criança a compreender sua incapacidade. 

 Avaliar a dor de acordo com a escala de dor.  

 Descrever as características da dor, incluindo local, início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e os fatores precipitantes. 

 Avaliar sinais e sintomas da dor após a administração de analgésicos. 

 Favorecer repouso/sono adequados para alívio da dor. 

 Aplicar compressa fria ou quente para minimizar a dor. 

 

Necessidades de Gregária/Segurança emocional/Amor e aceitação/ Terapêutica e de Prevenção  

 Ansiedade 

 Ansiedade da hospitalização 

 Agitação 

 Parentalidade prejudicada 

 Atitude familiar conflituosa 

Outros: __________ 

 Ajudar o paciente a identificar as situações precipitantes da ansiedade. 

 Dar explicações claras e sucintas sobre os cuidados prestados, sobre hospitalização e 

tratamento. 

 Identificar e diminuir estressores ambientais. 

 Avaliar as causas de agitação. 

 Encorajar os pais a expressarem seus sentimentos e preocupações. 

 

Necessidades de Comunicação/ Educação para a saúde e aprendizagem/ Educação Escolar/ Liberdade e 

Participação 

 

 Comunicação verbal prejudicada 

 Conhecimento ineficaz _________ 

 Adesão prejudicada ao regime 

terapêutico 

Desempenho escolar prejudicado 

decorrente da hospitalização  

 Capacidade familiar ineficaz para 

participar no planejamento do 

cuidado 

Outros: __________ 

 Usar toques, gestos, voz baixa a moderada, para incentivar a comunicação. 

 Utilizar linguagem simples para que a comunicação seja efetiva. 

 Avaliar a compreensão das informações, pedindo que haja repetição das informações 

pelo cliente. 

 Determinar o conhecimento sobre condição de saúde. 

 Identificar os fatores que prejudicam a adesão ao tratamento.  

 Encaminhar para o serviço educacional/Classe Hospitalar. 

 Facilitar capacidades para participar do planejamento do cuidado. 

 Orientar a família sobre a importância da sua participação na implementação do 

cuidado. 

 

Necessidades de Recreação e lazer/ Criatividade  

 Atividade recreativa interrompida 

 Interação social prejudicada 

Outros: __________ 

 Escutar ativamente, permitindo que a criança expresse seus sentimentos.  

 Identificar fatores que causem o isolamento social. 

 Avaliar a capacidade de participação da criança nas atividades disponíveis e 
incentivar sua adesão. 

 Envolver pessoas significativas para a criança em suas atividades sociais. 

 

Necessidade de Religiosidade e espiritualidade  

 Angústia espiritual 

Outros: __________ 

 Prover apoio espiritual. 

 Usar comunicação terapêutica para haver confiança e cuidados com empatia. 

 Oferecer privacidade para atividades espirituais. 

 Estar disponível para que o cliente expresse sentimentos. 

 

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Enfermeira: COREN: Data: ______/______/____________ 

Fonte: Marques, 2015. 
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 Após a validação do instrumento para aplicação do processo de enfermagem- 

Planejamento da Assistência de Enfermagem-1, pelos experts em CIPE
®
, foi pedido para as 

enfermeiras assistenciais e docentes que participaram das fases anteriores da pesquisa, que 

avaliassem o instrumento quanto aos enunciados diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem e quanto à representatividade para crianças em idade escolar hospitalizadas e sua 

apresentação quanto à implementação diária do processo de enfermagem.  

 Foram distribuídos seis instrumentos para aplicação do processo de enfermagem- 

Planejamento da Assistência de Enfermagem-2, nesta etapa da pesquisa, não participaram 

duas enfermeiras que contribuíram nas fases anteriores, pois se encontravam de licença-

maternidade e outra de licença médica, sendo critério de exclusão para a amostra. 

 Os instrumentos foram entregues para a avaliação em 13 de maio de 2015, após 

contato prévio realizado, com prazo de entrega estabelecido até o final de maio de 2015. Três 

enfermeiras avaliaram o instrumento para aplicação do processo de enfermagem- 

Planejamento da Assistência de Enfermagem-2.  

Quanto à caracterização das enfermeiras desta etapa: todas eram enfermeiras 

assistenciais, tinham entre 45-56 anos de idade, duas eram especialistas e uma mestre em 

enfermagem, e com prática assistencial em pediatria de mais de 20 anos. 

Não foram sugeridas alterações de exclusão nos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem propostos no instrumento para aplicação do processo de enfermagem- 

Planejamento da Assistência de Enfermagem-2, porém uma enfermeira sugeriu que fosse 

acrescentado algum diagnóstico referente ao paciente que possua traqueostomia e/ou 

gastrostomia, e exemplificou a inclusão do diagnóstico: deglutição prejudicada. Porém, o 

diagnóstico, deglutição prejudicada, foi retirado na avaliação por consenso dos experts, 

permanecendo não validado para a versão final dessa etapa. Ainda foi sugerido que fossem 

elencados diagnósticos para os indicadores presença de sangramento e ascite, porém esses 

indicadores não foram validados nas Etapas 1 e 2 da pesquisa, não sendo pertinentes nessa 

fase. Vale ressaltar que os enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem validados na pesquisa devem ser avaliados pela enfermeira, os quais poderão 

elencar outros diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem que atendam às 

especificidades do seu cliente após sua avaliação. 

Outra enfermeira sugeriu que fossem simplificados os dados para preenchimento da 

identificação do cliente, já que são coletados no Histórico de enfermagem, e que apenas 

precisaria do nome, idade, número do prontuário e enfermaria. Porém, como apenas uma 

colaboradora referiu essa alteração, permanecerá a validação realizada pelos seis experts e 
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duas enfermeiras assistenciais. Não houve, portanto, alterações no instrumento pelas 

enfermeiras após a avaliação dos experts.   

Quanto à apresentação do instrumento, as enfermeiras participantes dessa fase, fizeram 

elogios ao instrumento e relataram que o consideravam pertinente para a aplicação à clientela, 

e relevante para a prática clínica e para a implementação do processo de enfermagem.  

Com a conclusão das etapas da pesquisa, obteve-se como produto, um instrumento 

para a implementação do processo de enfermagem em escolares hospitalizados, dividido em 

quatro laudas, duas referentes ao histórico de enfermagem e duas com diagnósticos/resultados 

e intervenções de enfermagem prioritários para contribuir com a assistência de enfermagem.  

Tinha-se a pretensão de realizar a operacionalização de refinamento dos enunciados de 

diagnósticos/ resultados e intervenções de enfermagem apresentados nos instrumentos, por 

meio da aplicação do histórico de enfermagem e do instrumento para aplicação do processo 

de enfermagem-Planejamento da Assistência de Enfermagem-2, com crianças internadas na 

faixa etária do estudo. No entanto, algumas dificuldades foram encontradas para realização 

dessa etapa: existiram alguns atrasos de envio dos instrumentos validados durante as fases da 

pesquisa, mesmo com prazos estabelecidos, algumas vezes esses foram ultrapassados pelas 

participantes, e a expectativa de que todas participassem fazia com que houvesse a espera, 

principalmente na etapa de validação dos diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem, sendo os meses de maio e início de junho utilizados para término da etapa.  

Outro fator que dificultou, foi o próprio funcionamento da Clínica, que há mais de seis 

meses vem sofrendo com fechamento de duas enfermarias por falta de colchões, fluxômetros 

de oxigênios e ar condicionados quebrados e um grande vazamento da instalação de esgoto 

em uma dessas enfermarias, o que culminou em uma reforma da clínica localizada no 4
o 

andar 

para tentar resolver o problema. Além das paralisações ocorridas em abril e deflagração da 

greve dos funcionários e professores das universidades federais iniciada no final de maio, que 

fizeram diminuir o fluxo de pacientes por redução de pessoal e falta de resolutividade do 

serviço para as necessidades da clientela, devido à paralisação dos serviços. Esses fatores 

fizeram com que esta pretensão se tornasse inviável devido aos prazos para a defesa desta 

Tese.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas de saúde ao longo dos últimos setenta anos vêm priorizando o 

cuidado à saúde da criança e dos adolescentes. Embora a rede de assistência tenha sido 

ampliada para a prevenção e promoção da saúde na atenção básica, os perfis de 

morbimortalidade infantil vêm se modificando, aumentando a necessidade de atendimento 

secundário e terciário, e isso faz com que ainda sejam considerados altos os índices de 

hospitalização infantil no Brasil. 

A hospitalização infantil é um momento marcante para a vida da criança e sua família, 

e a assistência prestada deve priorizar não apenas a atenção qualificada a partir dos recursos 

tecnológicos disponíveis na atenção terciária e sim, deve ser ampliada para todos os 

contextos, biológico, psicológico, social e espiritual, a fim de atender às necessidades 

individuais da clientela. 

É comprovado que no ambiente hospitalar a Enfermagem é a categoria profissional 

que permanece mais tempo próxima da sua clientela, isso faz com que sejam imprescindíveis 

investimentos para aperfeiçoar a assistência prestada e seja de fundamental importância o 

estabelecimento de métodos que priorize os atendimentos das necessidades individuais.  

O método que contribui para facilitar, organizar, produzir qualidade, documentar, 

promover atendimento eficaz, resolutivo e proporcionar visibilidade das ações da equipe de 

enfermagem na atuação profissional é o processo de enfermagem.  

O processo de enfermagem é legalmente cobrado para que seja aplicado na prática 

assistencial do enfermeiro, porém, devem ser considerados fatores que influenciam nas 

vantagens que são atribuídas na utilização desse método. Para as vantagens serem percebidas, 

o enfermeiro deve aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos e entender realmente a 

influência de sua prática assistencial no processo saúde/doença da sua clientela. O método 

requer conhecimentos específicos e que o enfermeiro questione-se: como utilizá-lo? Qual a 

faixa de idade precisa de atendimento? Quais as especificidades da clientela? Qual a 

complexidade do atendimento? Qual teoria de enfermagem pode embasar a assistência? Quais 

recursos disponíveis? E outras indagações a mais que sirvam para aprimorar o conhecimento e 

a assistência.  

 Considerando o papel fundamental do enfermeiro na equipe de saúde, defende-se que 

o processo de enfermagem contribui efetivamente no cuidado prestado pelo enfermeiro a seus 

clientes e o desenvolvimento de instrumentos para aplicação e documentação do processo de 

enfermagem facilitam a comunicação, registro, uniformiza os dados que prioritariamente 
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devem ser coletados para uma clientela específica de acordo com suas necessidades, prioriza 

os diagnósticos e intervenções (ações) de enfermagem, aplica uma teoria de enfermagem na 

prática assistencial, gera informações para dimensionar pessoal, recursos materiais 

necessários e os custos efetivos da assistência, contribui com a visibilidade da assistência para 

a própria equipe de enfermagem, como também para a clientela atendida e para outros 

profissionais da equipe de saúde. O que demonstra quanto é necessária e imprescindível à 

assistência de enfermagem no atendimento integral à saúde. 

 A partir dessas considerações, a possibilidade de construir um instrumento para a 

implementação do processo de enfermagem para escolares hospitalizados foi tornando-se 

concreta. Haja vista a importância de atender as especificidades dessa clientela em uma 

clínica pediátrica que atende crianças de zero a 18 anos, que já busca implementar o processo 

de enfermagem na prática assistencial e foi cenário de pesquisas nessa temática. Mas essa 

construção demandou desafios, superação, busca de inovação, de conhecimentos atualizados, 

para que realmente a forma de fazer esse estudo se tornasse inédito, porém sem desmerecer os 

conhecimentos apreendidos em diversos estudos.  

Por ser um estudo metodológico e não haver descrição efetiva em outros estudos de 

método único utilizado para construir instrumento para a implementação do processo de 

enfermagem, buscou-se embasamentos em conhecimentos que contribuiriam para essa 

elaboração, como: qual seria a terminologia escolhida para ser utilizada? Qual a Teoria de 

Enfermagem? O que o Conselho Internacional de Enfermeiras propõe internacionalmente 

para a coleta de informações de enfermagem que promovam a visibilidade da assistência de 

enfermagem e a implementação do processo de enfermagem? O que propõe o Conselho 

Federal de Enfermagem? Qual a Teoria de Enfermagem utilizada pelo HULW/UFPB? Quais 

projetos foram desenvolvidos no HULW/UFPB e na Clínica Pediátrica?  

Esses questionamentos foram feitos para construir cada parte deste estudo e cada etapa 

metodológica, a fim de que o instrumento representasse a clientela do estudo e a linguagem 

utilizada pelos enfermeiros da prática assistencial da Clínica Pediátrica do HULW/UFPB, a 

partir dos indicadores, diagnósticos/resultados e intervenções (ações) de enfermagem 

validados, e que também fossem representados na linguagem padronizada utilizada pela 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
), baseada na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta e utilizasse o que propõe o projeto do i-NMDS. 

A pesquisa foi construída em seis etapas interligadas, sendo obtidos resultados em 

cada uma delas para que fosse dado prosseguimento ao estudo. Na primeira etapa, foi 

realizada a identificação dos indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas em 
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crianças em idade escolar hospitalizadas a partir da análise de instrumentos validados. Esta 

fase ocorreu a partir do embasamento teórico e da literatura, em que foram classificadas as 

Necessidades Humanas Básicas para crianças em idade escolar hospitalizadas, baseada na 

Teoria de Horta. E considerados cinco estudos realizados no HULW/UFPB, os quais 

realizaram validação de indicadores para a construção de instrumentos para a implementação 

de fases do processo de enfermagem para a clientela pediátrica. Paralelo a essa construção de 

conhecimento, foi publicado um artigo pelas pesquisadoras, que analisaram os dois 

instrumentos utilizados para crianças de zero a cinco anos e adolescentes na Clínica Pediátrica 

de acordo com o i-NMDS. Isso resultou na elaboração da primeira versão do instrumento, 

contendo 301 indicadores, para serem validados por enfermeiras assistenciais e docentes.  

Na segunda etapa, foi realizada a validação dos indicadores empíricos das 

Necessidades Humanas Básicas em crianças em idade escolar hospitalizadas pelos 

enfermeiros docentes e assistenciais. Foram validados 288 indicadores e apresentados na 

Versão 2 do instrumento. Para finalizar essa etapa e de acordo com as normas do 

PPGENF/UFPB, houve a Banca de Qualificação da Tese, na qual ocorreram as correções e 

colaborações. Na etapa 3, foi realizada a formatação do histórico de enfermagem e avaliação 

do instrumento por enfermeiros e enfermeiras colaboradoras do estudo a fim de que fosse 

validada essa versão. O histórico apresentado foi aprovado na íntegra. 

Na quarta etapa, foram desenvolvidos os enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem a partir dos indicadores clínicos identificados e validados. Foram 

elaborados 76 enunciados de diagnóstico/resultados e 135 intervenções de enfermagem e 

formatado um instrumento com base no modelo já utilizado na Clínica Pediátrica – 

HULW/UFPB, para ser utilizado nas fases de diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação da assistência de enfermagem aplicado às crianças em idade escolar hospitalizadas, 

intitulado instrumento para aplicação do processo de enfermagem - Planejamento da 

Assistência de Enfermagem-1, a formatação corresponde à etapa cinco da pesquisa. Na etapa 

seis foi realizada a validação do instrumento para o planejamento da assistência de 

enfermagem com enfermeiros experts em CIPE
®
, assistenciais e docentes que atuam na 

Clínica Pediátrica. Os enfermeiros experts em CIPE
®
 validaram 49 enunciados de 

diagnósticos/resultados de enfermagem e 77 intervenções de enfermagem. Após a validação 

realizada pelos experts em CIPE
®
, o instrumento foi também colocado para ser validado pelas 

enfermeiras assistenciais e docentes, que foi aprovado na íntegra e apresentado com o título 

de instrumento para aplicação do processo de enfermagem- Planejamento da Assistência de 

Enfermagem-2. O instrumento para a implementação do processo de enfermagem em 
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escolares hospitalizados foi elaborado em quatro laudas, sendo as duas primeiras 

correspondentes ao histórico de enfermagem, aplicado na fase de coleta de dados, e as outras 

duas laudas estão apresentados os enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem que contribuirão com a aplicação das demais fases do processo de enfermagem. 

No decorrer do estudo, surgiram várias inquietações, as quais foram sendo superadas a 

partir da conclusão das etapas metodológicas e das contribuições dadas pelas colaboradoras 

do estudo e da Banca Examinadora. Porém, como toda pesquisa, as dificuldades também 

acontecem, principalmente quando se requer tempo de enfermeiros da prática assistencial, que 

por muitas vezes possuem jornadas duplas de trabalho. Isso faz com que, em alguns 

momentos, os prazos estabelecidos tenham sido extrapolados e mesmo com todo o empenho 

da pesquisadora, não tenha havido devolução de todos os instrumentos distribuídos em 

algumas etapas de validação.  

Foi sentido também que o HULW/UFPB passa por um momento marcante de 

transição nos últimos dois anos, com mudança de gestão, de regime de trabalho dos novos 

concursados, e ainda permanecem com as mesmas dificuldades de disponibilidade de recursos 

e insumos hospitalares, os quais não foram resolvidos em curto prazo, como era esperado por 

essa mudança. Também há a deterioração de ambientes estruturais e as resoluções 

permanecem em longo prazo e com prioridades distintas das sentidas pelos que atuam 

diretamente com a clientela, gerando insatisfação de quem esperava as melhorias, as quais 

ainda não foram efetivamente alcançadas. 

As facilidades sentidas no estudo foram: as enfermeiras colaboradoras vêm se 

empenhando em aprimorar seus conhecimentos sobre a implementação do processo de 

enfermagem na prática assistencial, a partir de reflexões realizadas em reuniões sobre os 

benefícios da implementação do processo de enfermagem e as implicações legais exigidas 

pelo COFEN; conhecem e utilizam a CIPE
®
 para elaborar diagnósticos/resultados e 

intervenções (ações) de enfermagem por meio da publicação do livro de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados nas unidades clínicas de 

HULW/UFPB; buscam participar de cursos e algumas já desenvolveram pesquisas na 

temática; engajam-se com discentes de graduação e da residência multiprofissional; também 

há colaboração de docentes da UFPB que incentivam a melhoria da qualidade da assistência 

de enfermagem; e atualmente, o estímulo dado pela nova gestão de enfermagem para que o 

processo de enfermagem seja realmente implementado para todos os pacientes assistidos no 

HULW/UFPB.  



114 

 

Diante do exposto, afirma-se que os objetivos do estudo foram alcançados. Espera-se, 

portanto, que esta pesquisa contribua para a implementação do processo de enfermagem a fim 

de que assistência de enfermagem ocorra de forma organizada, baseada em conhecimentos 

científicos, considerando a real necessidade da clientela, além de servir de registro acessível, 

tornado visível à assistência de enfermagem às crianças em idade escolar hospitalizadas. 

Espera-se também que o estudo possibilite inquietações para o aperfeiçoamento do 

conhecimento por meio de desenvolvimento de outras pesquisas, de publicações de artigos, de 

participação em eventos científicos e de incentivos institucionais para a educação continuada, 

pensando sempre nas necessidades da clientela. Acredita-se que o instrumento permita ainda 

novos questionamentos quanto às incontáveis possibilidades de identificar indicadores, que 

levem a elaboração de distintos diagnósticos, resultados e intervenções (ações) de 

enfermagem, além dos apresentados nesse instrumento, pois isso dependerá do empenho, 

conhecimento técnico-científico individual e da equipe, e das necessidades apresentadas por 

cada cliente assistido. 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Prezada Senhora, 

 

 Esta pesquisa é intitulada CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM ESCOLARES HOSPITALIZADA, e está sendo 

desenvolvida por Daniela Karina Antão Marques
1
 do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba – PPGENF UFPB, sob a orientação da Profª Dr
a Maria Miriam Lima da Nóbrega

2
. O objetivo do 

estudo é Construir um instrumento para a Sistematização da Assistência de Enfermagem a crianças em idade escolar 

hospitalizadas à luz da Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

A finalidade deste trabalho é contribuir com a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley- HULW. Facilitando a aplicação 

processo de enfermagem, na prática dos enfermeiros docentes e assistenciais que atuam na Clínica Pediátrica do 

HULW. 

 A sua é voluntária, portanto, solicitamos sua contribuição no sentido de participar da pesquisa, validando termos, 

enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem e versão do instrumento de Sistematização para a Assistência 

de Enfermagem para crianças em idade escolar hospitalizadas. Informamos que será garantido seu anonimato, bem como 

assegurada sua privacidade e o direito de autonomia referente à liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como o 

direito de desistir da mesma e que não será efetuada nenhuma forma de gratificação da sua participação.  

 Ressaltamos que os dados serão coletados por meio de instrumentos de pesquisa, e a o a senhora responderá a 

algumas perguntas sobre dados pessoais e relacionadas aos objetivos propostos que farão parte de uma Tese de 

Doutorado, podendo ser divulgado em eventos científicos, periódicos e outros tanto níveis nacionais ou internacionais. 

Por ocasião da publicação dos resultados, o nome da senhora será mantido em sigilo.   

 Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos esta não apresenta riscos previsíveis a seus participantes, 

porém seus benefícios superarão os riscos, uma vez que a pesquisa auxiliará na melhoria da qualidade de assistência às 

crianças hospitalizadas. 

 As pesquisadoras estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa pesquisa. 

 Diante do exposto, agradecemos a contribuição da senhora na realização dessa pesquisa.  

 Eu, ____________________________________________, declaro que entendi os objetivos, justificativa, riscos 

e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar da mesma. Declaro também que a pesquisadora 

responsável me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley
3
. Estou ciente que receberei uma cópia deste documento assinado e rubricado a primeira folha por mim e pela 

pesquisadora responsável, em duas vias, de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder da pesquisadora 

responsável. 

                                                                  

João Pessoa,____/______/_____ 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________ 

Doutoranda Daniela Karina Antão Marques  

Pesquisadora Responsável 

 

________________________________________ 

Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega 

Pesquisadora Orientadora 

 

1 
Pesquisadora responsável. Endereço da Pesquisadora responsável (Setor de Trabalho): Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – 

João Pessoa – Paraíba.  Telefone: 83 3216.7109. Fone: (83) 88395337. Email: danielaantao@hotmail.com. 
2
 Pesquisadora orientadora: Maria Miriam Lima da Nóbrega, Telefone: 83 9985-3769. Email: Miriam@ccs.ufpb.br  

Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – João Pessoa – Paraíba. Telefone: 83 3216.7109.  
3
 Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - 

Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB Fone (83) 32167302, FAX (083) 

32167522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (083) 3216-7964 E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

mailto:comitedeetica@hulw.ufpb.br
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Prezada Senhora, 

 

 Esta pesquisa é intitulada CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM ESCOLARES HOSPITALIZADA, e está sendo 

desenvolvida por Daniela Karina Antão Marques
1
 do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba – PPGENF UFPB, sob a orientação da Profª Dr
a Maria Miriam Lima da Nóbrega

2
. O objetivo do 

estudo é Construir um instrumento para a Sistematização da Assistência de Enfermagem a crianças em idade escolar 

hospitalizadas à luz da Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

A finalidade deste trabalho é contribuir com a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley- HULW. Facilitando a aplicação 

processo de enfermagem, na prática dos enfermeiros docentes e assistenciais que atuam na Clínica Pediátrica do 

HULW. 

 A sua é voluntária, portanto, solicitamos sua contribuição no sentido de participar da pesquisa, validando termos, 

enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem e versão do instrumento de Sistematização para a Assistência 

de Enfermagem para crianças em idade escolar hospitalizadas. Informamos que será garantido seu anonimato, bem como 

assegurada sua privacidade e o direito de autonomia referente à liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como o 

direito de desistir da mesma e que não será efetuada nenhuma forma de gratificação da sua participação.  

 Ressaltamos que os dados serão coletados por meio de instrumentos de pesquisa, e a o a senhora responderá a 

algumas perguntas sobre dados pessoais e relacionadas aos objetivos propostos que farão parte de uma Tese de 

Doutorado, podendo ser divulgado em eventos científicos, periódicos e outros tanto níveis nacionais ou internacionais. 

Por ocasião da publicação dos resultados, o nome da senhora será mantido em sigilo.   

 Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos esta não apresenta riscos previsíveis a seus participantes, 

porém seus benefícios superarão os riscos, uma vez que a pesquisa auxiliará na melhoria da qualidade de assistência às 

crianças hospitalizadas. 

 As pesquisadoras estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer 

etapa pesquisa. 

 Diante do exposto, agradecemos a contribuição da senhora na realização dessa pesquisa.  

 Eu, ____________________________________________, declaro que entendi os objetivos, justificativa, riscos 

e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar da mesma. Declaro também que a pesquisadora 

responsável me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley
3
. Estou ciente que receberei uma cópia deste documento assinado e rubricado a primeira folha por mim e pela 

pesquisadora responsável, em duas vias, de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder da pesquisadora 

responsável. 

                                                                  

João Pessoa,____/______/_____  

__________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

________________________________________ 

Doutoranda Daniela Karina Antão Marques  

Pesquisadora Responsável 

 

________________________________________ 

Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega 

Pesquisadora Orientadora 

 

 

 
1 

Pesquisadora responsável. Endereço da Pesquisadora responsável (Setor de Trabalho): Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – 

João Pessoa – Paraíba.  Telefone: 83 3216.7109. Fone: (83) 88395337. Email: danielaantao@hotmail.com. 
2
 Pesquisadora orientadora: Maria Miriam Lima da Nóbrega, Telefone: 83 9985-3769. Email: Miriam@ccs.ufpb.br  

Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – João Pessoa – Paraíba. Telefone: 83 3216.7109.  
3
 Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - 

Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB Fone (83) 32167302, FAX (083) 

32167522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (083) 3216-7964 E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO VALIDADO PARA ADOLESCENTES 
 

 

 
 

 

1.IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Idade: 

Enfermaria: Nº Prontuário Data de admissão:      /      / 

 

Procedência: 

Sexo:  M   F Escolaridade: Data Nascimento:           /       /         
Endereço: Cidade: Fone: 
Nome Acompanhante: 

2. INTERNAÇÕES ANTERIORES/QUEIXA PRINCIPAL 

Doença crônica 

Não Sim 

_____________ 

Cirurgia e hospitalização 

NãoSim  ___________________ 

_____________________________ 

Queixa atual: ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Diagnóstico Médico: _____________________________________ 

3.EXAME FÍSICO 

T____ºC FR____irpm PA____mmHg P____bpm FC___bpm Peso___Kg Est.____m CA____cm GC___mg/dl 

 

Necessidades Humanas Básicas 

Oxigenação 

Respiração: Eupnéica Bradpnéica Taquipnéica Dispneica Ausculta pulmonar: Murmúrios vesiculares Ruídos 

adventícios_____ Tosse: Ausente Presente Característica das secreções: ______ Expectoração: ausente presente  

Cianose  Coriza  Características:__________________________________________________________________________    

 

Hidratação 

Estado de hidratação: Hidratada Desidratada Restrição hídrica: Não Sim ______ml Infusão de líquido: TRO Infusão 

venosa Náusea Vômito Sede Edema__________ Rápido ganho de peso  _____________________________________ 

 

Nutrição 

Estado nutricional: obeso normal desnutrido Aceitação alimentar: boa regular insuficiente Intolerância Alimentar: 

Não Sim _______________Via de administração alimentar: oral SNG Sonda nasoenteral Parenteral 

Deglutição/Gustação adequadas____________________________________________________________________________ 

Eliminação 

Vesical: Frequência______ Característica__________ Volume das 24 h___(ml) Retenção de urina Lesão no órgão genital 

SVA SVD Dor  Intestinal: Normal Constipado ____ (dias) Diarréia Frequência___ Dor   

 

Sono e Repouso 

Horas de sono____ Sonolência Sono agitado Usa medicamentos sedativos Atividade noturna Problema para adormecer 

Ambiente de dormir: Presença de barulho Luz _______________________________________________________________ 

Atividade Física 

Deambula Faz exercícios regulares Movimento adequado de todas as partes do corpo Atrofia______ Deficiência 

Física________ Deformidade óssea Restrição de movimento Distúrbio na marcha Dor ao movimento Desvio de coluna 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Crescimento celular/ Regulação Hormonal/ Sexualidade 

CD compatível com a idade: Sim Não Genitália adequada para a idade: Sim Não Menarca/espermarca ____anos 

DUM__/__/__ Duração do ciclo ___ dias Dismenorreia Prática sexual: Sim Não Doença Sexualmente Transmitida: Sim  

Não Secreção: Não Sim __________________ Educação sexual: Sim Não Usa preservativo Usa outros métodos 

anticoncepcionais______________________ Doença endócrina:  Não  Sim ______________________________________ 

Cuidado Corporal 

Capacidade para o autocuidado: Sim Não Higiene corporal: Preservada Prejudicada Exala odores desagradáveis 

Freqüência de banhos diários___ Higiene intima: _______ Higiene bucal: Preservada Gengivite Cárie Dentes quebrados 

Lesões Língua saburrosa Couro cabeludo: Limpo Sujo Pediculose Lesões Seborréia  

 

Integridade Física 

Coloração da pele: Normocorada Hipocorada Hipercorada Manchas Hematoma Irritação cutânea Seca Prurido 

Turgor e elasticidade: Normal Diminuído Equimoses Hiperemia Condições da Mucosa: Úmida Ressecada Presença 

de lesões____________________________________________________________________________________________ 
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Regulação Térmica 

Normotérmica Hipotérmica Hipertérmica Tremores  Calafrios Sudorese ______________________________________ 

 

Regulação Vascular 

Normotenso Hipotenso Hipertenso Perfusão Periférica: Preservada Diminuída Rede Vascular Periférica: Preservada 

Comprometida Doença cardiovascular: Não Sim Qual _______________________________________________________ 

 

 

Regulação Neurológica/Orientação no tempo e no espaço 

Nível de consciência: Consciente Inconsciente Orientado Desorientado Delírios Responde a estímulos: Verbais  

Sensitivos Doença cerebral: Não Sim _______________Crises convulsivas: Não Sim Cefaleia Capacidade de atenção 

e julgamento Intoxicação _________________________________________________________________________________ 

Regulação Imunológica 

Calendário Vacinal: Completo Incompleto Vacinas faltosas____________________ Alergias: Não Sim _______________ 

Doenças no sistema imunológico: Não Sim__________________________________________________________________ 

Percepção dos órgãos dos sentidos olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa/ Comunicação 

Condição da visão: Olhos: Simétricos Assimétricos Aspecto das Conjuntivas: _______________Capacidade de focalizar 

objetos a pequena ou longa distância Condição da audição: Normal Diminuída Comunicação adequada Dificuldade de 

comunicação Sensibilidade à dor: Comportamento não verbal de dor Verbalização de dor Sensação tátil comprometida 

Localização e freqüência da dor_____________________________________________________________________________ 

Segurança Física/meio ambiente/ Espaço 

Tipo de moradia: Alvenaria Outro ___________Número de cômodos___ Números de pessoas que vivem no lar____ Água 

encanada: Sim Não Coleta de lixo: Sim Não Esgotamento sanitário: Sim Não Higiene do lar: Boa Regular Ruim 

Ambiente seguro Espaço para si em casa Dorme com irmãos Dorme sozinho 

Amor e aceitação/ Atenção / Gregária/ Auto-imagem/Auto-estima, autoconfiança e auto-respeito/ Segurança emocional 

Sentimentos e Comportamentos: Felicidade Confiança Enfrentamento Valoriza-se Aceita as modificações físicas 

Estabilidade emocional Agitação Agressividade Ansiedade Apatia Choro Depressão Irritabilidade Medo Amado 

pela família Conflito com a família Tem amigos Isolamento social ___________________________________________ 

Educação para a saúde/aprendizagem/ Terapêutica/ Liberdade e participação 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, família, comunidade, igreja, sistema de saúde): Sim Não Procura 

tratamento adequado Conhece seu estado de saúde: Sim Não Participa do regime terapêutico: Sim Não Situações que 

interferem na não adesão do regime terapêutico______________ Sugestões para o plano de cuidados:______________________ 

Uso de fumo Uso de álcool Uso de drogas _________________________________________________________________ 

Recreação e lazer/Criatividade/Auto-realização 

Usa meios eletrônicos para comunicação Participa de atividades em grupo  Pratica esportes Desenvolve trabalhos manuais 

ou que use a criatividade _________________________________________________________________________________ 

Necessidade de Religiosidade/Espiritualidade 

Religião___________________Necessita de um líder espiritual ou de atividades religiosas _____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

4 IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA, INTERCORRÊNCIAS ou OBSERVAÇÕES: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/______ 
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ANEXO 2  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – CRIANÇA 0 – 5 ANOS (Versão Final) 
 

 

 

 

 

 

1.IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: Idade: 

Como é chamado em casa Sexo:    M    F  Procedência: Data Nascimento:  

          /             / 

Nome Acompanhante:  Escolaridade acompanhante 

Data de admissão: _____/_______/_______ 
Enfermaria: Nº Prontuário Religião: 

2. INTERNAÇÕES ANTERIORES / QUEIXA PRINCIPAL 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS / EXAME FÍSICO: 

T _________ ºC P   _______ bpm R    ________ ipm PA  __________mmHg FC    _______ bpm 

Est.   _________ cm Peso     _________  Kg PC    _________ cm PT    _________ cm CA    _________ cm 

Necessidade de Oxigenação 

Respiração: bradpneica  eupnéica  dispnéica  taquipnéica         Tosse: seca  cheia com expectoração  cheia sem expectoração 

Característica das secreções: ______________________________________  batimento de asa do nariz   tiragem intercostal 

Ausculta pulmonar:  murmúrios vesiculares  sibilos  roncos  estertores  creptos             Cianose: labial  ungueal 

Necessidade de Nutrição 

Estado nutricional: obeso  normal  emagrecido  caquético          Aceitação alimentar: boa  regular  insuficiente 

Intolerância Alimentar: sim  não  A que ___________________________________________________________ 

Via de administração alimentar:  oral  SNG  sonda nasoenteral  parenteral 

Necessidade de Hidratação e Regulação Hídrica e Eletrolítica 

Estado de hidratação:  hidratada  desidratada  hiperhidratada           Restrição Hídrica: sim  não    ____________________ml 

Infusão de líquido: TRO  Infusão venosa          Fontanelas: abauladas  deprimida  normal 

Reposição de substâncias hidreletrolíticas: sim  não   Quais _________________________________________________________ 

Risco de perdas hídricas e eletrolíticas: sim  não 

Necessidade de Eliminação 

Abdome: plano  flácido  tenso  distendido  encovado  globoso  presença de massa   Localização _____________________ 

Som: maciço  submaciço  timpânico 

Vômito: sim  não    Freqüência ________________    Aspecto: _____________________________________________________ 

Fezes: ressecadas  normal  pastosa  líquida     Freqüência _____________    Aspecto: _________________________________ 

Urina: Coloração __________________________   Freqüência _____________    Aspecto: _________________________________ 

Uso de laxante: sim  não   Qual _______________________       Uso de diurético: sim  não    Qual ______________________ 

Necessidade de Sono e Repouso 

Uso de medicação sedativa: sim  não    Qual _________________________________________________________ 

Auxiliares do sono:  sim  não     Qual __________________________________________________________________________ 

Características do sono: insônia  sonilóquio  sonambulismo  terror noturno 

Necessidade de Exercício e Atividade Física / Mecânica Corporal/ Motilidade 

Movimentação das articulações: todos os membros  apenas os MMII  apenas os MMSS  MSD  MSE  MID  MIE 

Trajeto da coluna: cifose  lordose  escoliose  presença de tumefação 

Força muscular: adequada para idade hipertonia  hipotonia      Localização: ___________________________________________ 

Necessidade de Cuidado Corporal 

Higiene corporal:  preservada prejudicada        Freqüência de banhos_________  manhã  tarde  noite 

Higiene intima: ______________________________________________________________________________________________ 

Higiene bucal: presença de dentes ausência de dentes  cárie  dentes quebrados  gengivite  lesões 

Couro cabeludo: sujo  limpo  pediculose  miíase  seborréia  alopecia  lesões 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 
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Necessidade de Integridade Física e Cutâneo-Mucosa 

Condições da pele: nódulo  tumor   bolha  pústula  equimose  hematoma  petéquias  eritema  erisipela  celulite 

Localização ___________________________ Outras Lesões _________________ Localização_____________________________ 

Coloração da pele: hipocorada  normocorada  hipercorada  ictérica  pálida 

Condições da Mucosa:  úmida  ressecada      placas  fissuras    Outras lesões ______________________________________ 

Necessidade de Regulação Térmica 

hipotermica  normotermica  hipertemica        tremores  calafrios  sudorese 

Necessidade de Regulação Hormonal 

Alteração nos caracteres sexuais: sim  não    Qual ___________________________________ 

Doença Endócrina: sim  não    Qual _______________________________________ 

Necessidade de Regulação Neurológica 

Nível de consciência: consciente  inconsciente  orientada  desorientada               Responde a estímulos: verbais  sensitivos 

Crises convulsivas:  sim  não     Episódio  ______________________________________________________________________ 

Reflexos: sucção  moro  tônico-cervical  preensão  marcha  Babinsk    Compatibilidade dos reflexos para idade: sim  não 

Necessidade de Regulação Imunológica 

Alergias: sim  não    Qual _______________________________________________________________________________ 

Calendário Vacinal: completo para idade  incompleto        Vacinas faltosas ________________________________________ 

Doenças no sistema imunológico: sim  não       Qual __________________________________________________________ 

Necessidade de Regulação do Crescimento Celular / Locomoção 

Desenvolvimento motor: apóia o corpo com as braços  senta  arrasta-se  engatinha  fica de pé com apoio   

 fica de pé sem apoio  deambula com apoio  deambula sem apoio 

CD compatível com faixa etária: sim  não    Qual ________________________________________ 

Necessidade de Regulação Vascular 

Doença Cardiovascular: sim  não   Qual ______________________     Perfusão Periférica: preservada  diminuída 

Doença cerebrovascular: sim  não  Qual ______________________     Rede Vascular Periférica: Comprometida  Preservada 

Edema: ausente  presente     Localização________________________________________________________________ 

Necessidade de Percepção 

Condição da visão:  acompanha objetos com o olhar   capacidade de coordenar o globo ocular  

 capacidade de focalizar objetos a pequena distância  estrabismo    Olhos: simétricos  assimétricos 

Condição da audição:  gira a cabeça em direção aos sons   presença de reflexo cocleo-palpebral  muco na canal auditivo 

cerúmen no canal auditivo 

Condição da gustação________________________________________________________________________________________ 

Sensibilidade à dor:  comportamento não verbal de dor  verbalização de dor   sensação tátil comprometida 

Necessidade de Segurança / Amor e aceitação/ Gregária 

Sentimentos e Comportamentos: ansiedade  apatia  depressão  agressividade  irritabilidade  insegurança  medo 

verbalização de figuras imaginárias  expressão de sentimento por outras pessoas  verbaliza falta de familiares  evita familiares 

agarra-se a acompanhante na presença de outras pessoas  dor sem causa aparente 

Necessidade de Comunicação / Recreação e Lazer 

Distúrbio da fala: mutismo  afasia    Compreende comandos: verbais  não verbais   Linguagem da criança: verbal  não verbal 

Participa das atividades de recreação: sim  não Motivo  

4 IMPRESSÕES DA ENFERMEIRA: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/______ 
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ANEXO 4 

 

 

 
 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: Idade: Data Nascimento:           /       /         

Sexo:  M   F Enfermaria: Nº Prontuário Data de admissão:        /      / 

 

Diagnóstico/Resultado de 

enfermagem 

Intervenção de enfermagem Evolução 

Necessidade de Oxigenação  

Dispnéia Tosse Produtiva 

Taquipnéia Expectoração 

insuficiente Coriza 

Outros:____________________ 

 Avaliar frequência e profundidade respiratória a cada ___ h. 

 Manter ou elevar decúbito do leito na posição de Fowler. 

 Administrar oxigênio conforme prescrição. 

 Aspirar via aérea S/N. 

 Avaliar e registrar aspecto das secreções excretadas.   

 Realizar nebulização. 

 

Necessidade de Hidratação  

Edema_________(localização) 

Náusea Vômito Retenção de 

fluidos Desidratado 

Outros:____________________ 

 Registrar o peso diário às 6 horas. 

 Registrar vômito quanto suas características e frequência. 

 Manter acesso venoso pérvio. 

 Controlar rigorosamente gotejamento da hidratação venosa. 

 Observar aceitação do SRO. 

 Incentivar ingestão de líquidos, caso não haja restrição. 

 Observar sinais de desidratação. 

 

Necessidade de Nutrição  

Nutrição prejudicada Obesidade 

Desnutrição Deglutição 

prejudicada Vômito induzido 

Intolerância alimentar _______ 

Outros:____________________ 

 Registrar a ingestão/aceitação alimentar. 

 Verificar posição e débito da sonda antes de cada alimentação.  

 Referir o adolescente e familiares ao serviço de nutrição. 

 Avaliar evolução nutricional _______x/semana. 

 

Necessidade de Eliminação  

Constipação Diarréia 

Retenção urinária 

Poliúria Dor durante à micção 

Outros:_______________________ 

 Avaliar a frequência e as características das fezes. 

 Auscultar sons intestinais a cada 4 horas em caso de diarreia. 

 Controlar diurese das 24 horas quanto a volume e características. 

 Observar pele e mucosas da região genital. 

 Manter higiene íntima 

 

Necessidade de Sono e Repouso  

Sono e repouso prejudicados 

Outros:____________________ 

 Planejar os horários da medicação para possibilitar o máximo de repouso. 

 Monitorar e registrar efeitos adversos e eficácia de medicação prescrita para auxílio 

do sono. 

 Incentivar para realização de atividades recreativas e de lazer durante o dia, para 

conseguir relaxar no período noturno. 

 Avaliar a qualidade do sono noturno. 

 

 Necessidade de Atividade Física  

Deambulação prejudicada Marcha 

descoordenada Atividade física 

prejudicada Mobilidade física 

prejudicada Intolerância à atividade  

Outros:____________________ 

Incentivar ou mudança de decúbito a cada 2 horas ao paciente restrito no leito.  

 Planejar as atividades do paciente dentro do nível de tolerância.  

 Promover ambiente seguro ao locomover-se e auxiliá-lo quando necessário. 

 

Necessidade de Crescimento Celular/ Regulação Hormonal/ Sexualidade  

 Crescimento e desenvolvimento 

incompatíveis com a idade  

Dismenorréia Prática sexual de 

risco Outros:_____________ 

 Monitorar altura, peso, ingestão nutricional, estado cardiológico e pulmonar. 

 Avaliar o nível de desenvolvimento do adolescente. 

Aconselhar prática sexual segura (risco de contrair DST e gravidez na adolescência). 

 

Necessidade de Cuidado Corporal  

Autocuidado para __________ 

prejudicado Higiene corporal 

comprometida 

Higiene bucal comprometida  

Outros:____________________ 

 Instruir o adolescente e os familiares a rotina hospitalar quanto higiene, 

alimentação, etc. 

 Fornecer privacidade para as atividades de autocuidado no leito. 

 Ensinar princípios de boa higiene. 

 

Necessidade de Integridade Física  

DIVISÃO DE ENFERMAGEM 

Sistematização da Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica 

Planejamento da Assistência de Enfermagem - Adolescente 12– 18 anos 
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Integridade da pele prejudicada  

Prurido(localização)_________ 

Mucosa oral prejudicada 

Outros:____________________ 

 Realizar curativo diário ou quando necessário. 

 Avaliar a região afetada, quanto aspecto, coloração, tecido cicatricial, secreção, 

odor e tipo de curativo. 

 Realizar/orientar higiene oral ____ vezes ao dia. 

 

 

Necessidade de Regulação Térmica  

Hipertermia Hipotermia 

Sudorese intensa 

Outros:____________________ 

 Verificar temperatura corporal de 6/6 horas ou quando necessário. 

 Verificar temperatura após uma hora da administração de antitérmico. 

 Manter ambiente arejado e retirar lençóis e roupas em excesso. 

 Colocar compressas frias nas regiões axilares e inguinal. 

 Usar cobertas e outros recursos em caso de hipotermia. 

 

Necessidade de Regulação Vascular  

Pressão arterial alterada 

Perfusão periférica diminuída 

Rede vascular periférica 

comprometida 

Outros:____________________ 

Orientar períodos de repouso frequente para maximizar a perfusão periférica. 

 Monitorar ritmo e FC, PA e pulso periférico a cada ____ h. 

 Elevar MMII para aumentar o suprimento sanguíneo arterial. 

 Avaliar cor, temperatura e textura de pele a cada___ h. 

 

Necessidade de regulação Neurológica/Orientação no Tempo e no Espaço  

Desorientação no tempo e no 

espaço 

Outros:____________________ 

 Fornecer com frequência informações básicas (lugar, tempo, e data) quando 

necessário. 

 Promover ambiente seguro. 

 

Necessidade de Regulação Imunológica  

Calendário vacinal incompleto 

Risco para a infecção 

Outros:____________________ 

 Promover limpeza pessoal e ambiental para diminuir a ameaça de microorganismos. 

 Ensinar medidas protetoras (dieta e sono adequados, imunização) para minimizar o 

risco de infecção. 

 Lavar as mãos antes e após contato com o cliente. 

 Utilizar máscara, luvas e outros EPI sempre ao manusear o paciente. 

 Educar o paciente e a família quanto ao risco de reações alérgicas. 

 Orientar a atualizar o calendário vacinal para adolescentes. 

 

Necessidade de Percepção dos Órgãos dos Sentidos: Olfativa, Visual, Auditiva, Tátil, Gustativa, Dolorosa/ 

Comunicação 

 

Dor _____________________ 

Percepção sensorial alterada______ 

Outros:____________________ 

 Avaliar os sinais e sintomas da dor e administrar analgésico, conforme prescrição 

médica. 

 Monitorar e registrar a eficácia e os efeitos do medicamento administrado. 

 Promover conforto e medidas que ajudem na diminuição da dor.  

 Aplicar compressa para minimizar a dor. 

 

Necessidade de Amor e Aceitação/ Atenção / Gregária/ Auto-imagem/Auto-estima, Autoconfiança e Auto-Respeito/ 

Segurança Emocional 

 

Ansiedade Depressão  

Medo  Imagem corporal 

comprometida 

Isolamento social Interação social 

prejudicada  

Auto-estima alterada Conflito 

com a família 

Outros:____________________ 

 Escutar ativamente, permitindo ao paciente expressar sentimentos. 

Solicitar ao paciente que defina quais tipos de atividades promovem conforto e 

incentivá-lo a realizá-las. 

Apoiar o adolescente e/ou a família quanto ao enfrentamento do comportamento 

ansioso do adolescente. 

 Ajudar o adolescente e/ou os pais a compreender o valor de conversar sobre os 

sentimentos do filho. 

 Ajudar a identificar os aspectos positivos da imagem corporal. 

 

 Necessidade de Educação para a Saúde/Aprendizagem/ Terapêutica/ Liberdade e Participação  

Manutenção da saúde alterada 

Adesão ao regime terapêutico 

Déficit de conhecimento _____ 

Outros:____________________ 

Incluir o paciente nas decisões relacionadas ao cuidado sempre que possível. 

 Observar como o adolescente realiza as atividades de autocuidado e orientá-lo se 

necessário. 

 Estabelecer um ambiente de confiança e respeito para estimular o aprendizado. 

 Enfatizar a importância da participação no cuidado para a promoção e recuperação 

da sua saúde. 

 

 Necessidade de Recreação e Lazer/Criatividade/Auto-realização  

Atividades de recreação deficientes 

Outros:__________ 

 Incentivar o adolescente a participar de atividades recreativas individualmente ou 

em grupo. 

 

Necessidade de Religiosidade/Espiritualidade   

Angústia espiritual 

Outros:____________________ 

 Avaliar a importância da espiritualidade na vida do paciente e no enfrentamento da 

doença. 

 Providenciar visitas de liderança religiosa. 

 

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Enfermeira: COREN: Data: ______/______/______ 

 


